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أمذٌڅننج هننجًوڃ دننڄ ځ٪جوَننز ٩ننڄ إدننٌثهُڀ دننڄ ّننپُڂجڃ ثٽڂننؤهح ٩ننڄ ث٩ْڂننٔ ٩ننڄ   [  1]  
غىث ځ٪ه دٶوؿ ٱُنه ٍدنو وٽنذڄ إٽنً آٽهنضهڀ ٵنجٻ ٱڂچ٪چنٍ أڃ        أڃ أهپه د٪ځؾجهو فوعچٍ ځىٌٖ 

آٹټ ثٽَدنو ٽڂنجٱضهنج ٵنجٻ ٱؾنجء ٹپنخ ٱأٹنټ ثٽَدنو وٕنٌح ثٽپنذڄ عنڀ دنجٻ ٩پنً ثٽٚنچڀ وهنى               
أّجٯ وڅجةپز ٵجٻ هجًوڃ ٹجڃ ثٽٌؽټ ٱٍ ثٽؾجهپُز إىث ّجٱٌ فڂټ ځ٪ه أًد٪ز أفؾجً عٗعز 

 َٶوًڇ وثٽٌثد٨ َ٪ذوڇ وٌَدٍ ٹپذه وَٶضټ وٽوڇ 
   
فوعچج ځؾجهو دڄ ځىًّ عچج ًَقجڃ هى دڄ ّ٪ُو ثٽْجځٍ عچج ٩ذجه وهى دڄ ځچٚنىً  [  2]  

ٹچج ٱٍ ثٽؾجهپُز إىث أٙذچج فؾٌث فْچج ٩ذنوڅجڇ وإڃ ٽنڀ څٚنخ فؾنٌث     ٩ڄ أدٍ ثٽٌؽجء ٵجٻ 
ؽڂ٪چج ٹغذز ځڄ ًځټ عڀ ؽتچج دجٽچجٵز ثٽٚٲٍ ٱچٲجػ ٩پُهج ٱچقپذهج ٩پً ثٽٺغذنز فضنً څٌوَهنج    

چج ديٽٸ ثٽڂٺجڃ ٵجٻ أدى ځقڂو ثٽٚٲٍ ثٽٺغٌُر ثْٽذجڃ ٱچٲنجػ َ٪چنٍ   عڀ څ٪ذو صپٸ ثٽٺغذز ځج أٵڂ
 ثٽچجٵز إىث ٱٌؽش دُڄ ًؽپُهج ٽپقپخ وثٽٲؼ ثٽ٢ٌَٴ ثٽىث٨ّ وؽڂ٪ه ٱؾجػ 

   
 دجح ٙٲز ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ ثٽٺضخ ٵذټ ځذ٪غه  

   
ٵنجٻ  أمذٌڅج ثٽقْڄ دڄ ثٽٌد٨ُ عچج أدى ثْفىٗ ٩ڄ ث٩ْڂنٔ ٩نڄ أدنٍ ٙنجٽـ ٵنجٻ      [  3]  

ٹ٪خ څؾوڇ ځٺضىدج ځقڂنو ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٖ ٱن٤ وٖ ٭پن٤ُ وٖ ٙننجح         
دجّْىثٳ وٖ َؾٌَ دجٽُْتز ثٽُْتز وٽٺڄ َ٪ٲنى وَٮٲنٌ وأځضنه ثٽقڂنجهوڃ َٺذنٌوڃ ثهلل ٩نَ       
وؽټ ٩پً ٹټ څؾو وَقڂووڅه ٱنٍ ٹنټ ځچَٽنز وَضنأًٍوڃ ٩پنً أڅٚنجٱهڀ وَضىٝنؤڃ ٩پنً         

ْڂجء ٙنٲهڀ ٱنٍ ثٽٶضنجٻ وٙنٲهڀ ٱنٍ ثٽٚنٗر ّنىثء ٽهنڀ         أ١ٌثٱهڀ ځچجهَهڀ َچجهٌ ٱٍ ؽى ثٽ
 دجٽپُټ هوٌ ٹووٌ ثٽچقټ وځىٽوڇ دڂٺز وځهجؽٌڇ د٢ُذز وځپٺه دجٽٖجٿ 

   
فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ثٽپُظ فوعچٍ مجٽو وهى دڄ َََو ٩ڄ ّ٪ُو هى دنڄ  [  4]  

څنج ٽچؾنو   إأدٍ هٗٻ ٩ڄ هٗٻ دڄ أّجځز ٩ڄ ٢٩جء دڄ َْجً ٩ڄ دڄ ّنٗٿ أڅنه ٹنجڃ َٶنىٻ     
ٙٲز ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إڅج أًّپچجٷ ٕجهوث وځذٌٖث وڅيٌَث وفنٌٍث ٽٓځُنُڄ   
أڅننش ٩ذننوٌ وًّننىٽٍ ّننڂُضه ثٽڂضىٹننټ ٽننُِ دٲنن٤ وٖ ٭پنن٤ُ وٖ ٙنننجح دجّْننىثٳ وٖ       
َؾٌَ دجٽُْتز ځغپهج وٽٺڄ َ٪ٲىث وَضؾجوٍ وٽڄ أٵذٞه فضً څٶُڀ ثٽڂپز ثٽڂض٪ىؽز دأڃ صٖهو 

َٲننضـ دننه أ٩ُچننج ٩ڂُننج وآىثڅننج ٙننڂج وٵپىدننج ٭پٲننج ٵننجٻ ٢٩ننجء دننڄ َْننجً          أڃ ٖ إٽننه إٖ ثهلل 
 وأمذٌڅٍ أدى وثٵو ثٽپُغٍ ثڅه ّڂ٨ ٹ٪ذج َٶىٻ ځغټ ځج ٵجٻ دڄ ّٗٿ 

   
أمذٌڅج ٍَو دڄ ٩ىٯ عچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ ٩ذو ثٽڂپٸ دنڄ ٩ڂُنٌ ٩نڄ ىٹنىثڃ دنڄ أدنٍ       [  5]  

وٖ ٭پنن٤ُ وٖ ٱننٍ ثٽْنن٢ٌ ثْوٻ ځقڂننو ًّننىٻ ٩ذننوٌ ثٽڂنضننجً ٖ ٱنن٤  ٙننجٽـ ٩ننڄ ٹ٪ننخ 
ٙنجح ٱٍ ثّْىثٳ وٖ َؾٌَ دجٽْنُتز ثٽْنُتز وٽٺنڄ َ٪ٲنى وَٮٲنٌ ځىٽنوڇ دڂٺنز وهؾٌصنه         
د٢ُذز وځپٺه دجٽٖجٿ وٱٍ ثٽ٢ٌْ ثٽغجڅٍ ځقڂو ًّىٻ ثهلل أځضه ثٽقڂنجهوڃ َقڂنووڃ ثهلل ٱنٍ    
ثٽْننٌثء وثٽٞننٌثء َقڂننووڃ ثهلل ٱننٍ ٹننټ ځچَٽننه وَٺذننٌوڃ ٩پننً ٹننټ ٕننٌٯ ٩ًننجر ثٽٖننڂِ 

وٵضهننج وٽننى ٹننجڅىث ٩پننً ًأُ ٹچجّننز وَننأصًَوڃ ٩پننً أوّننج١هڀ  َٚننپىڃ ثٽٚننٗر إىث ؽننجء



   

 

 

 

Page 6 of 254 

 

ل سنن الدارمي
ّ

 النجلد األو

 وَىٝؤڃ أ١ٌثٱهڀ وأٙىثصهڀ دجٽپُټ ٱٍ ؽى ثٽْڂجء ٹٚىس ثٽچقټ  
   
أمذٌڅج ځؾجهو دڄ ځىًّ عچج ځ٪ڄ دڄ ٩ًُْ عچج ځ٪جوَز دنڄ ٙنجٽـ ٩نڄ أدنٍ ٱنٌور      [  6]  

ڀ ٱنٍ  ّأٻ ٹ٪خ ثْفذجً ٹُٰ صؾو څ٪ش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ أڅه 
ثٽضنىًثر ٱٶننجٻ ٹ٪نخ څؾننوڇ ځقڂنو دننڄ ٩ذننو ثهلل َىٽنو دڂٺننز وَهنجؽٌ إٽننً ١جدنز وَٺننىڃ ځپٺننه       
دجٽٖننجٿ وٽننُِ دٲقننجٓ وٖ ٙنننجح ٱننٍ ثّْننىثٳ وٖ َٺننجٱب دجٽْننُتز ثٽْننُتز وٽٺننڄ َ٪ٲننى      
وَٮٲنٌ أځضننه ثٽقڂننجهوڃ َقڂنووڃ ثهلل ٱننٍ ٹننټ ّنٌثء وٝننٌثء وَٺذننٌوڃ ثهلل ٩پنً ٹننټ څؾننو     

ّج١هڀ َٚٲىڃ ٱٍ ٙٗصهڀ ٹڂنج َٚنٲىڃ ٱنٍ ٵضنجٽهڀ     َىٝؤوڃ أ١ٌثٱهڀ وَأصًَوڃ ٱٍ أو
 هوَهڀ ٱٍ ځْجؽوهڀ ٹووٌ ثٽچقټ َْضڂ٨ ځچجهَهڀ ٱٍ ؽى ثٽْڂجء 

   
أمذٌڅج فُىر دڄ ٌَٕـ عچج دٶُز دڄ ثٽىٽُو ثٽضڂُڂٍ عچج دقُنٌ دنڄ ّن٪و ٩نڄ مجٽنو دنڄ       [  7]  

ڀ ٽٶو ؽجءٹځ٪وثڃ ٩ڄ ؽذٌُ دڄ څٌُٞ ثٽقٌٞځٍ ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
ًّىٻ إٽُٺڀ ٽُِ دىهڄ وٖ ٹْټ ٽُنضڄ ٵپىدج ٭پٲج وَٲنضـ أ٩ُچنج ٩ڂُنج وَْنڂ٨ آىثڅنج ٙنڂج       

 وَٶُڀ ثٽْچز ٩ىؽج فضً َٶجٻ ٖ إٽه إٖ ثهلل وفوڇ  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َََو ثٽقنَثٿ عچنج إّنقجٳ دنڄ ّنپُڂجڃ ٩نڄ ٩ڂنٌو دنڄ أدنٍ ٵنُِ           [  01]  

٩پُنه وّنپڀ ٽنه إٽُنه      ٹنجڃ ًؽنټ ځنڄ أٙنقجح ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل      ٩ڄ ٢٩نجء ٩نڄ ٩نجځٌ ٵنجٻ     
فجؽز ٱڂًٖ ځ٪ه فضً همټ ٵجٻ ٱئفوي ًؽپُه ٱٍ ثٽذُنش وثْمنٌي مجًؽنز ٹأڅنه َچنجؽٍ      
ٱجٽضٲش ٱٶجٻ أصوًٌ ځڄ ٹچش أٹپڀ إڃ هيث ځپٸ ٽڀ أًڇ ٵن٠ ٵذنټ َنىځٍ هنيث ثّنضأىڃ ًدنه ثڃ       

 َْپڀ ٩پٍ ٵجٻ ثڅج آصُچجٷ أو أڅَٽچج ثٽٶٌآڃ ٱٚٗ وثٽْٺُچز ٙذٌث وثٽٲٌٵجڃ أٙٗ 
   
مذٌڅج ځؾجهو دڄ ځىًّ عچج ًَقجڃ هى دڄ ّ٪ُو عچنج ٩ذنجه هنى دنڄ ځچٚنىً ٩نڄ       أ[  00]  

أصنٍ ثٽچذنٍ   أَىح ٩ڄ أدٍ ّٗځز ٩ڄ أدٍ ٵٗدز ٩ڄ ٢٩ُز ثڅه ّڂ٨ ًدُ٪ز ثٽؾٌٍٕ َٶنىٻ  
ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٱٶُنټ ٽنه ٽضنچڀ ٩ُچنٸ وٽضْنڂ٨ أىڅنٸ وٽُ٪ٶنټ ٵپذنٸ ٵنجٻ ٱچجځنش ٩ُچنجٌ             

چنً هثًث ٱٚنچ٨ ځأهدنز وأًّنټ هث٩ُنج ٱڂنڄ       وّڂ٪ش أىڅجٌ و٩ٶټ ٵپذٍ ٵجٻ ٱٶُنټ ٽنٍ ّنُو د   
أؽجح ثٽوث٩ٍ همټ ثٽوثً وأٹټ ځڄ ثٽڂأهدز وًٍٝ ٩چه ثٽُْو وځنڄ ٽنڀ َؾنخ ثٽنوث٩ٍ وٽنڀ      
َننومټ ثٽننوثً وٽننڀ ٢َ٪ننڀ ځننڄ ثٽڂأهدننز وّننن٠ ٩پُننه ثٽْننُو ٵننجٻ ٱننجهلل ثٽْننُو وځقڂننو ثٽننوث٩ٍ   

 وثٽوثً ثّٔٗٿ وثٽڂأهدز ثٽؾچز  
   
أّنجځز ٩نڄ ؽ٪ٲنٌ دنڄ ځُڂنىڃ ثٽضڂُڂنٍ ٩نڄ أدنٍ         أمذٌڅج ثٽقْڄ دڄ ٩پنٍ عچنج أدنى    [  00]  

ثڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ منٌػ إٽنً       صڂُڂز ثٽهؾُڂنٍ ٩نڄ أدنٍ ٩غڂنجڃ ثٽچهنوٌ      
ثٽذ٢قجء وځ٪ه دنڄ ځْن٪ىه ٱأٵ٪نوڇ ومن٠ ٩پُنه م٢نج عنڀ ٵنجٻ ٖ صذنٌفڄ ٱئڅنه ّنُچضهٍ إٽُنٸ             

أًثه عنڀ   ًؽجٻ ٱٗ صٺپڂهڀ ٱئڅهڀ ٽڄ َٺپڂىٷ ٱڂًٞ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ فُنظ 
ؽ٪پىث َچضهىڃ إٽً ثٽن٠ ٖ َؾجوٍوڅه عڀ َٚوًوڃ إٽً ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ فضنً      
إىث ٹجڃ ځڄ آمٌ ثٽپُټ ؽجء إٽٍ ٱضىّو ٱنيٌ وٹجڃ إىث څجٿ څٲل ٱٍ ثٽچىٿ څٲنج ٱذُچج ًّنىٻ  
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ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ځضىّنو ٱننيٌ ًثٵنو إى أصنجڅٍ ًؽنجٻ ٹنأڅهڀ ثٽؾڂنجٻ ٩پنُهڀ عُنجح           
٩پنڀ ځنج دهنڀ ځنڄ ثٽؾڂنجٻ فضنً ٵ٪نو ١جةٲنز ځنچهڀ ٩چنو ًأّنه و١جةٲنز ځنچهڀ ٩چنو               دُٜ ثهلل أ

ًؽپُه ٱٶجٽىث دُچهڀ ځج ًأَچج ٩ذوث أوصٍ ځغټ ځج أوصٍ هيث ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٩ُچنجڇ   
ٽضچجځجڃ وثڃ ٵپذه ٽُٶ٦جڃ ثٌٝدىث ٽه ځغٗ ُّو دچً ٵٌٚث عڀ ؽ٪ټ ځأهدز ٱو٩ً ثٽچجُ إٽنً  

ّننضُٶ٤ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٩چننو ىٽننٸ ٱٶننجٻ    ١٪جځننه وٕننٌثده عننڀ ثًصٲ٪ننىث وث 
أصوًٌ ځڄ هؤٖء ٵپش ثهلل وًّىٽه أ٩پڀ ٵجٻ هڀ ثٽڂٗةٺز ٵجٻ وهټ صنوًٌ ځنج ثٽڂغنټ ثٽنيٌ     
ٌٝدىڇ ٵپش ثهلل وًّىٽه أ٩پڀ ٵجٻ ثٽٌفڂڄ دچً ثٽؾچز ٱو٩ج إٽُهنج ٩ذنجهڇ ٱڂنڄ أؽجدنه همنټ      

 ؽچضه وځڄ ٽڀ َؾخ ٩جٵذه و٩يده  
   

 ڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دجح ٹُٰ ٹجڃ أوٻ ٕأ
   
أمذٌڅج څ٪ُڀ دڄ فڂجه عچج دٶُز ٩ڄ دقٌُ ٩ڄ مجٽو دڄ ځ٪وثڃ عچج ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ    [  01]  

٩ڂٌو ثٽْپڂٍ ٩ڄ ٩ضذز دڄ ٩ذو ثٽْپڂٍ ثڅه فوعهڀ وٹجڃ ځنڄ أٙنقجح ًّنىٻ ثهلل ٙنپً     
ٸ َنج  ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ٽنه ًؽنټ ٹُنٰ ٹنجڃ أوٻ ٕنجڅ     ثهلل ٩پُه وّپڀ 

ًّىٻ ثهلل ٵجٻ ٹجڅش فجٝچضٍ ځڄ دچٍ ّ٪و دڄ دٺٌ ٱجڅ٢پٶش أڅج وثدڄ ٽهج ٱٍ دهڀ ٽچج وٽنڀ  
څأمي ځ٪چج ٍثهث ٱٶپش َج أمٍ ثىهخ ٱأصچج دَثه ځڄ ٩چو أځچج ٱجڅ٢پٴ أمٍ وځٺغش ٩چو ثٽذهڀ 
ٱأٵذټ ١جةٌثڃ أدُٞجڃ ٹأڅهڂج څٌْثڃ ٱٶجٻ أفوهڂج ٽٚجفذه أهى هى ٵجٻ ثِمٌ څ٪نڀ ٱنأٵذٗ   

ٱأميثڅٍ ٱذ٢قجڅٍ ٽپٶٲج ٱٖٶج د٢چٍ عڀ ثّضنٌؽج ٵپذٍ ٱٖٶجڇ ٱأمٌؽنج ځچنه ٩پٶضنُڄ    َذضوًثڅٍ 
ّىهثوَڄ ٱٶجٻ أفوهڂج ثَضچٍ دڂجء عپؼ ٱٮْټ ده ؽنىٱٍ عنڀ ٵنجٻ ثَضچنٍ دڂنجء دنٌه ٱٮْنټ دنه         
ٵپذٍ عڀ ٵجٻ ثَضچٍ دجٽْٺُچز ٱيًڇ ٱٍ ٵپذنٍ عنڀ ٵنجٻ أفنوهڂج ٽٚنجفذه فٚنه ٱقجٙنه ومنضڀ         

ج ٽٚجفذه ثؽ٪په ٱٍ ٹٲز وثؽ٪ټ أٽٲج ځڄ أځضه ٱٍ ٹٲنز ٵنجٻ   ٩پُه دنجصڀ ثٽچذىر عڀ ٵجٻ أفوهڂ
ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٱننئىث أڅننج ثڅ٦ننٌ إٽننً ثْٽننٰ ٱننىٵٍ إٔننٲٴ ثڃ َنننٌ ٩پننٍ      
د٪ٞهڀ ٱٶجٻ ٽى أڃ أځضه وٍڅش ده ٽڂجٻ دهڀ عڀ ثڅ٢پٶج وصٌٹنجڅٍ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل     

صهننج دجٽننيٌ ٽٶُننش ٱإٔننٲٶش ثڃ ٩پُننه وّننپڀ وٱٌٵننش ٱٌٵننج ٕننوَوث عننڀ ثڅ٢پٶننش إٽننً أځننٍ ٱأمذٌ
َٺىڃ ٵو ثٽضذِ دٍ ٱٶجٽنش أ٩ُنيٷ دنجهلل ٱٌفپنش د٪ُنٌث ٽهنج ٱؾ٪پضچنٍ ٩پنً ثٽٌفنټ وًٹذنش           
مپٲٍ فضً دپٮضچج إٽنً أځنٍ ٱٶجٽنش أهَنش أځنجڅضٍ وىځضنٍ وفنوعضهج دجٽنيٌ ٽٶُنش ٱپنڀ ٩ٌَهنج            

 ىٽٸ وٵجٽش إڅٍ ًأَش فُڄ مٌػ ځچٍ َ٪چٍ څىًث أٝجءس ځچه ٵٚىً ثٽٖجٿ 
   
ج ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌثڃ عچج أدى هثوه عچج ؽ٪ٲٌ دڄ ٩غڂجڃ ثٽٶٌٍٕ ٩نڄ ٩غڂنجڃ   أمذٌڅ[  02]  

ٵپنش َنج ًّنىٻ ثهلل ٹُنٰ ٩پڂنش      دڄ ٩ٌور دڄ ثٽَدٌُ ٩ڄ أدُه ٩نڄ أدنٍ ىً ثٽٮٲنجًٌ ٵنجٻ     
ثڅٸ څذٍ فُڄ ثّضچذتش ٱٶجٻ َج أدج ىً أصجڅٍ ځپٺجڃ وأڅج دنذ٪ٜ د٢قنجء ځٺنز ٱىٵن٨ أفنوهڂج      

ًٛ ٱٶجٻ أفنوهڂج ٽٚنجفذه أهنى هنى ٵنجٻ څ٪نڀ       ٩پً ثًْٛ وٹجڃ ثِمٌ دُڄ ثٽْڂجء وثْ
ٵجٻ ٱَڅه دٌؽټ ٱىٍڅش ده ٱىٍڅضه عڀ ٵجٻ ٱَڅه د٪ٌٖر ٱىٍڅش دهڀ ٱٌؽقضهڀ عنڀ ٵنجٻ ٍڅنه    
دڂجةز ٱىٍڅش دهنڀ ٱنٌؽقضهڀ عنڀ ٵنجٻ ٍڅنه دنأٽٰ ٱىٍڅنش دهنڀ ٱنٌؽقضهڀ ٹنأڅٍ ثڅ٦نٌ إٽنُهڀ             

 قهج  َچضغٌوڃ ٩پٍ ځڄ مٲز ثٽڂَُثڃ ٵجٻ ٱٶجٻ أفوهڂج ٽٚجفذه ٽى وٍڅضه دأځضه ٽٌؽ
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أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دڄ مپُټ عچج ٩پٍ دنڄ ځْنهٌ عچنج ث٩ْڂنٔ ٩نڄ أدنٍ ٙنجٽـ ٵنجٻ         [  03]  

 ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َچجهَهڀ َج أَهج ثٽچجُ إڅڂج ثڅج ًفڂز ځهوثر 
   

 دجح ځج أٹٌٿ ثهلل ده څذُه ځڄ إَڂجڃ ثٽٖؾٌ ده وثٽذهجةڀ وثٽؾڄ 
   
دنڄ ٱٞنُټ عچنج أدنى فُنجڃ ٩نڄ ٢٩نجء ٩نڄ دنڄ          أمذٌڅج ځقڂو دڄ ١ٌَٰ عچج ځقڂو [  04]  

ٹچج ځ٨ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ ّٲٌ ٱأٵذټ أ٩ٌثدٍ ٱپڂج هڅج ځچه ٵنجٻ  ٩ڂٌ ٵجٻ 
ٽه ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أَڄ صٌَو ٵجٻ إٽً أهپٍ ٵجٻ هټ ٽنٸ ٱنٍ مُنٌ ٵنجٻ وځنج      

وًّنىٽه ٵنجٻ وځنڄ     هى ٵنجٻ صٖنهو أڃ ٖ إٽنه إٖ ثهلل وفنوڇ ٖ ٕنٌَٸ ٽنه وأڃ ځقڂنوث ٩ذنوڇ        
َٖهو ٩پً ځج صٶىٻ ٵجٻ هيڇ ثٽْپڂز ٱو٩جهج ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وهٍ دٖنج١ب  
ثٽىثهٌ ٱأٵذپش صنو ثًْٛ موث فضً ٵجځش دُڄ َوَنه ٱجّضٖنهوهج عٗعنج ٱٖنهوس عٗعنج أڅنه       
ٹڂج ٵجٻ عڀ ًؽ٪نش إٽنً ځچذضهنج وًؽن٨ ث٩ٌْثدنٍ إٽنً ٵىځنه وٵنجٻ إڃ ثصذ٪نىڅٍ أصُضنٸ دهنڀ            

 ش ځٺغش ځ٪ٸ  وإٖ ًؽ٪
   
 
أمذٌڅج ٩ذُنو ثهلل دنڄ ځىّنً ٩نڄ إّنڂج٩ُټ دنڄ ٩ذنو ثٽڂپنٸ ٩نڄ أدنٍ ثٽَدُنٌ ٩نڄ             [  05]  

مٌؽنش ځن٨ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱنٍ ّنٲٌ وٹنجڃ ٖ َنأصٍ ثٽذنٌثٍ فضنً             ؽجدٌ ٵنجٻ  
َضٮُخ ٱٗ ٌَي ٱچَٽچج دٲٗر ځڄ ثًْٛ ٽُِ ٱُهج ٕؾٌ وٖ ٩پڀ ٱٶجٻ َج ؽنجدٌ ثؽ٪نټ ٱنٍ    

څ٢پٴ دچج ٵجٻ ٱجڅ٢پٶچج فضً ٖ څٌي ٱنئىث هنى دٖنؾٌصُڄ دُچهڂنج أًدن٨ أى٧ً      إهثوصٸ ځجء عڀ ث
ٱٶجٻ َج ؽجدٌ ثڅ٢پٴ إٽً هيڇ ثٽٖؾٌر ٱٶنټ َٶنټ ٽنٸ ثٽقٶنٍ دٚنجفذضٸ فضنً أؽپنِ مپٲٺڂنج         
ٱٌؽ٪ننش إٽُهننج ٱؾپننِ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ مپٲهڂننج عننڀ ًؽ٪ضننج إٽننً ځٺجڅهڂننج     

ّننىٻ ثهلل دُچچننج ٹأڅڂننج ثٽ٢ُننٌ ٩پُچننج ص٦پچننج ٱٌٹذچننج ځنن٨ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ وً
ٱ٪ٌٝش ٽه ثځٌأر ځ٪هج ٙذٍ ٽهج ٱٶجٽنش َنج ًّنىٻ ثهلل إڃ ثدچنٍ هنيث َأمنيڇ ثٽٖن٢ُجڃ ٹنټ         
َىٿ عٗط ځٌثً ٵجٻ ٱضچجوٻ ثٽٚذٍ ٱؾ٪په دُچه ودنُڄ ځٶنوٿ ثٽٌفنټ عنڀ ٵنجٻ ثمْنأ ٩نوو ثهلل        

پً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ   أڅج ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ثمْنأ ٩نوو ثهلل ثڅنج ًّنىٻ ثهلل ٙن        
عٗعج عڀ هٱ٪ه إٽُهج ٱپڂج ٵُٞچج ّٲٌڅج ځًٌڅج ديٽٸ ثٽڂٺجڃ ٱ٪ٌٝش ٽچج ثٽڂٌأر ځ٪هج ٙنذُهج  
وځ٪هج ٹذٖجڃ صْىٵهڂج ٱٶجٽش َج ًّىٻ ثهلل ثٵذټ ځچٍ هوَضٍ ٱىثٽيٌ د٪غنٸ دنجٽقٴ ځنج ٩نجه     

هلل إٽُه د٪و ٱٶجٻ ميوث ځچهج وثفنوث وًهوث ٩پُهنج ثِمنٌ ٵنجٻ عنڀ ّنٌڅج وًّنىٻ ثهلل ٙنپً ث        
٩پُه وّپڀ دُچچج ٹأڅڂنج ٩پُچنج ثٽ٢ُنٌ ص٦پچنج ٱنئىث ؽڂنټ څنجه فضنً إىث ٹنجڃ دنُڄ ّنڂج١ُڄ منٌ             
ّجؽوث ٱؾپِ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وٵجٻ ٩پنٍ ثٽچنجُ ځنڄ ٙنجفخ ثٽؾڂنټ ٱنئىث       
ٱضُز ځڄ ثْڅٚجً ٵجٽىث هى ٽچج َج ًّىٻ ثهلل ٵجٻ ٱڂج ٕأڅه ٵجٽىث ثّنضچُچج ٩پُنه ځچني ٩ٖنٌَڄ     

ُڂز ٱأًهڅج أڃ څچقٌڇ ٱچٶْڂه دُڄ ٭پڂجڅچج ٱجڅٲپش ځچنج ٵنجٻ دُ٪ىڅُنه ٵنجٽىث     ّچز وٹجڅش ده ٕق
ٖ دټ هى ٽٸ َج ًّىٻ ثهلل ٵجٻ أځج ٽٍ ٱأفْچىث إٽُنه فضنً َأصُنه أؽپنه ٵنجٻ ثٽڂْنپڂىڃ ٩چنو        
ىٽٸ َج ًّىٻ ثهلل څقڄ أفٴ دجٽْؾىه ٽٸ ځڄ ثٽذهجةڀ ٵجٻ ٖ َچذٮٍ ٽٍٖء أڃ َْنؾو ٽٖنٍء   
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 هڄ  وٽى ٹجڃ ىٽٸ ٹجڃ ثٽچْجء ٍْوثؽ
   
أٵذپچنج ځن٨   فوعچج َ٪پً عچج ثْؽپـ ٩ڄ ثٽيَجٻ دڄ فٌځپز ٩ڄ ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ [  06]  

ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ فضً هٱ٪چج إٽً فجة٠ دچٍ ثٽچؾجً ٱنئىث ٱُنه ؽڂنټ ٖ َنومټ     
ثٽقجة٠ أفو ثٖ ٕو ٩پُه ٱيٹٌوث ىٽٸ ٽپچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱأصجڇ ٱو٩جڇ ٱؾنجء وثٝن٪ج   

ڇ ٩پً ثًْٛ فضً دٌٷ دُڄ َوَه ٱٶنجٻ هنجصىث م٢جځنج ٱن٢ڂنه وهٱ٪نه إٽنً ٙنجفذه        ځٖٲٌ
عڀ ثٽضٲش ٱٶجٻ ځج دُڄ ثٽْڂجء إٽنً ثًْٛ أفنو ثٖ َ٪پنڀ ثڅنٍ ًّنىٻ ثهلل ثٖ ٩جٙنٍ ثٽؾنڄ        

 وثْڅِ  
   
أمذٌڅج ثٽقؾجػ دڄ ځچهجٻ عچنج فڂنجه دنڄ ّنپڂز ٩نڄ ٱٌٵنو ثٽْنذنٍ ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ           [  07]  

ؽجءس دجدڄ ٽهج إٽً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٱٶجٽنش    أڃ ثځٌأرؽذٌُ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ 
َننج ًّننىٻ ثهلل إڃ ثدچننٍ دننه ؽچننىڃ وإڅننه َأمننيڇ ٩چننو ٭ننوثةچج و٩ٖننجةچج ٱُنذننظ ٩پُچننج ٱڂْننـ     
ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٙننوًڇ وه٩ننج ٱغنن٨ ع٪ننز ومننٌػ ځننڄ ؽىٱننه ځغننټ ثٽؾننٌو    

 ثّْىه ٱْ٪ً 
   
دٍ دٺٌ ثٽ٪ذوٌ ٩ڄ إدٌثهُڀ دنڄ ١هڂنجڃ ٩نڄ    فوعچج ځقڂو دڄ ّ٪ُو ثڅج َقًُ دڄ أ[  01]  

إڅنٍ ٩ْنٌٯ فؾنٌث    ّڂجٷ ٩ڄ ؽجدٌ دڄ ّڂٌر ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ    
 دڂٺز ٹجڃ َْپڀ ٩پٍ ٵذټ أڃ أد٪ظ ثڅٍ ٩ٌْٱه ثِڃ 

   
فوعچج ٱٌور عچج ثٽىٽُو دڄ أدٍ عىً ثٽهڂوثڅٍ ٩ڄ إّنڂج٩ُټ ثٽْنوٌ ٩نڄ ٩ذنجه أدنٍ      [  00]  

ٹچج ځ٨ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ دڂٺنز ٱنٌؽچنج ځ٪نه        ٍ ١جٽخ ٵجٻ َََو ٩ڄ ٩پٍ دڄ أد
ٱٍ د٪ٜ څىثفُهج ٱڂًٌڅج دُڄ ثٽؾذجٻ وثٽٖنؾٌ ٱپنڀ څڂنٌ دٖنؾٌر وٖ ؽذنټ ثٖ ٵنجٻ ثٽْنٗٿ        

 ٩پُٸ َج ًّىٻ ثهلل 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ث٩ْڂٔ ٩ڄ ٕنڂٌ دنڄ ٢٩ُنز ٩نڄ ًؽنټ      [  00]  

ىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثٽٲؾٌ ٱئىث هى دٶٌَنخ ځنڄ   ٙپً ًّځڄ ځََچز أو ؽهُچز ٵجٻ 
ځجةز ىةخ ځوثٱ٪ُڄ وٱىه ثٽيةجح ٱٶجٻ ٽهڀ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ صٌٝننىث ٽهنڀ       
ُٕتج ځڄ ١٪جځٺڀ وصأځچىڃ ٩پً ځج ّىي ىٽٸ ٱٖٺىث إٽً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ  

 ثٽقجؽز ٵجٻ ٱأىڅىهڄ ٵجٻ ٱأىڅىهڄ ٱنٌؽڄ وٽهڄ ٩ىثء  
   
أمذٌڅج إّقجٳ دڄ إدٌثهُڀ عچج ځ٪جوَز عچج ث٩ْڂٔ ٩ڄ أدنٍ ّنٲُجڃ ٩نڄ أڅنِ دنڄ      [  01]  

ؽننجء ؽذٌَننټ إٽننً ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ وهننى ؽننجٽِ فننََڄ وٵننو      ځجٽننٸ ٵننجٻ  
صنٞخ دجٽوٿ ځڄ ٱ٪ټ أهټ ځٺز ځڄ ٵٌَٔ ٱٶجٻ ؽذٌَټ َج ًّنىٻ ثهلل هنټ صقنخ أڃ أًَنٸ     

ٶجٻ ثه٧ دهج ٱنو٩ج دهنج ٱؾنجءس وٵجځنش دنُڄ َوَنه       آَز ٵجٻ څ٪ڀ ٱچ٦ٌ إٽً ٕؾٌر ځڄ وًثةه ٱ
 ٱٶجٻ ځٌهج ٱپضٌؽ٨ ٱأځٌهج ٱٌؽ٪ش ٱٶجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ فْذٍ فْذٍ  
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أمذٌڅج إّقجٳ دڄ إدٌثهُڀ عچج ؽٌٌَ وأدى ځ٪جوَز ٩نڄ ث٩ْڂنٔ ٩نڄ أدنٍ ٥ذُنجڃ      [  02]  

ّنپڀ ٱٶنجٻ ًّنىٻ    أصً ًؽټ ځڄ دچٍ ٩جځٌ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه و٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ أٖ أًَننٸ آَننز ٵننجٻ دپننً ٵننجٻ ٱجىهننخ ٱننجه٧ صپننٸ ثٽچنپننز ٱننو٩جهج     
ٱؾجءس صچٶَ دُڄ َوَه ٵجٻ ٵټ ٽهج صٌؽ٨ ٵجٻ ٽهج ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ثًؽ٪نٍ     

 ٱٌؽ٪ش فضً ٩جهس إٽً ځٺجڅهج ٱٶجٻ َج دچٍ ٩جځٌ ځج ًأَش ًؽٗ ٹجٽُىٿ أّقٌ ځچه  
   

 ٌٿ ثهلل ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځڄ صٲؾٌُ ثٽڂجء ځڄ دُڄ أٙجد٪ه دجح ځج أٹ
   
أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دڄ إدٌثهُڀ فوعچج ٕ٪خ دڄ ٙٲىثڃ ٩ڄ ٢٩جء دنڄ ثٽْنجةخ ٩نڄ    [  03]  

ه٩ج ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دٖٗ ٱ٢پخ دٗٻ ثٽڂجء عڀ أدٍ ثٽٞقً ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱهټ ځڄ ٕڄ ٱأصجڇ دٖنڄ  ؽجء ٱٶجٻ ٖ وثهلل ځج وؽوس ثٽڂجء ٱٶجٻ 

 ٱذ٠ْ ٹٲُه ٱُه ٱجڅذ٪ظ صقش َوَه ٩ُڄ ٵجٻ ٱٺجڃ دڄ ځْ٪ىه ٌَٖح و٭ٌُڇ َضىٝأ  
   
أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ ثّْىه دڄ ٵُِ ٩ڄ څذُـ ثٽ٪چٌَ ٵنجٻ ٵنجٻ   [  04]  

پُنه وّنپڀ وڅقنڄ َىځتني     ٭َوڅنج أوّنج ٱْنٌڅج ځن٨ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩      ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل 
دٞن٪ز ٩ٖنٌ وځنجةضُڄ ٱقٞنٌس ثٽٚنٗر ٱٶنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ هنټ ٱنٍ             
ثٽٶىٿ ځڄ ١هىً ٱؾجء ًؽټ َْ٪ً دأهثور ٱُهج ٍٕء ځنڄ ځنجء وٽنُِ ٱنٍ ثٽٶنىٿ ځنجء ٭ُنٌڇ        
ٱٚذه ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٱنٍ ٵنوؿ عنڀ صىٝنأ ٱأفْنڄ ثٽىٝنىء عنڀ ثڅٚنٌٯ          

ىٽٸ ثٽٶوؿ وٵنجٽىث صڂْنقىث صڂْنقىث ٱٶنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل        وصٌٷ ثٽٶوؿ ٱٌٹخ ثٽچجُ
٩پُه وّپڀ ٩پً ًّپٺڀ فُڄ ّڂ٪هڀ َٶىٽىڃ ىٽٸ ٱى٨ٝ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ   
ٹٲه ٱٍ ثٽڂجء وثٽٶوؿ وٵجٻ دْڀ ثهلل عڀ ٵنجٻ أّنذٮىث ثٽ٢هنىً ٱىثٽنيٌ هنى ثدضٗڅنٍ دذٚنٌٌ        

 ٱپڀ ٌَٱ٪هج فضً صىٝؤوث أؽڂ٪ىڃ  ٽٶو ًأَش ثٽ٪ُىڃ ٩ُىڃ ثٽڂجء صنٌػ ځڄ دُڄ أٙجد٪ه 
   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽْنٍ وّن٪ُو دنڄ ثٽٌدُن٨ ٵنجٖ فنوعچج ٕن٪ذز ٩نڄ ٩ڂنٌو دنڄ           [  05]  

أٙجدچج ٢٩نٔ  ځٌر وفُٚڄ ّڂ٪ج ّجٽڀ دڄ أدٍ ثٽؾ٪و َٶىٻ ّڂ٪ش ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ 
َٲىً ٹأڅنه  ٱؾهٖچج ٱجڅضهُچج إٽً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱى٨ٝ َوڇ ٱٍ صىً ٱؾ٪ټ 

٩ُننىڃ ځننڄ مپننټ أٙننجد٪ه وٵننجٻ ثىٹننٌوث ثّننڀ ثهلل ٱٖننٌدچج فضننً وّنن٪چج وٹٲجڅننج وٱننٍ فننوَظ 
 ٩ڂٌو دڄ ځٌر ٱٶپچج ٽؾجدٌ ٹڀ ٹچضڀ ٵجٻ ٹچج أٽٲج ومڂِ ځجةز وٽى ٹچج ځجةز أٽٰ ٽٺٲجڅج 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ذو ثهلل ثٽٌٵجٍٕ عچج ؽ٪ٲٌ دڄ ّپُڂجڃ عچج ثٽؾ٪و أدى ٩غڂنجڃ عچنج   [  06]  

ٕٺً أٙقجح ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ  ځجٽٸ فوعچج ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ أڅِ دڄ 
إٽً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثٽ٪٢ٔ ٱو٩ج د٪ِ ٱٚخ ٱُه ځجء وو٨ٝ ًّىٻ ثهلل 
ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َننوڇ ٱُنه ٵنجٻ ٱؾ٪پنش ثڅ٦ننٌ إٽنً ثٽڂنجء َچذن٨ ٩ُىڅننج ځنڄ دنُڄ أٙننجد٨            

 ُ َْضٶىڃ فضً ثّضٶً ثٽچجُ ٹپهڀ  ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وثٽچج
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أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩نڄ إّنٌثةُټ ٩نڄ ځچٚنىً ٩نڄ إدنٌثهُڀ ٩نڄ ٩پٶڂنز         [  07]  

ٹچج أٙقجح ځقڂو ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ څ٪نو     ٩ڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ ّڂ٨ ٩ذو ثهلل دنْٰ ٱٶجٻ 
ه وّننپڀ ثَِننجس دٌٹننز وأڅننضڀ ص٪ننووڅهج صنىَٲننج ثڅننج دُچڂننج څقننڄ ځنن٨ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُنن

وٽُِ ځ٪چج ځنجء ٱٶنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ث١پذنىث ځنڄ ځ٪نه ٱٞنټ ځنجء ٱنأصٍ             
دڂجء ٱٚذه ٱٍ ثٔڅجء عڀ و٨ٝ ٹٲه ٱُه ٱؾ٪ټ ثٽڂجء َننٌػ ځنڄ دنُڄ أٙنجد٪ه عنڀ ٵنجٻ فنٍ        
٩پً ثٽ٢هىً ثٽڂذجًٷ وثٽذٌٹز ځڄ ثهلل ص٪جٽً ٱٌٖدچج ٵجٻ ٩ذو ثهلل ٹچج څْڂ٨ صْذُـ ثٽ٢٪نجٿ  

 وهى َؤٹټ  
   
أمذٌڅج ځقڂنو دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ څڂُنٌ عچنج أدنى ثٽؾنىثح ٩نڄ ٩ڂنجً دنڄ ًٍَنٴ ٩نڄ              [  11]  

ٍٽَٽننش ثًْٛ ٩پننً ٩هننو ٩ذننو ثهلل ث٩ْڂننٔ ٩ننڄ إدننٌثهُڀ ٩ننڄ ٩پٶڂننز ٩ننڄ ٩ذننو ثهلل ٵننجٻ 
ٱأمذٌ ديٽٸ ٱٶجٻ ثڅج ٹچج أٙقجح ځقڂو ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ څنٌي ثَِنجس دٌٹنجس وأڅنضڀ       

ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ ّٲٌ إى فٞنٌس ثٽٚنٗر   صٌوڅهج صنىَٲج دُچج څقڄ ځ٨ ًّىٻ ثهلل 
وٽُِ ځ٪چج ځجء إٖ ٌَُْ ٱو٩ج ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ دڂنجء ٱنٍ ٙنقٲز ووٝن٨       
ٹٲه ٱُه ٱؾ٪ټ ثٽڂجء َچذؾِ ځڄ دُڄ أٙجد٪ه عڀ څجهي فٍ ٩پً ثٽىٝنىء وثٽذٌٹنز ځنڄ ثهلل    

ٌٹننز ځننڄ ثهلل  ٱأٵذننټ ثٽچننجُ ٱضىٝننؤوث وؽ٪پننش ٖ هننڀ ٽننٍ إٖ ځننج أهمپننه د٢چننٍ ٽٶىٽننه وثٽذ     
 ٱقوعش ده ّجٽڀ دڄ أدٍ ثٽؾ٪و ٱٶجٻ ٹجڅىث مڂِ ٩ٌٖر ځجةز 

   
 دجح ځج أٹٌٿ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دقچُڄ ثٽڂچذٌ  

   
أڃ ًّنىٻ ثهلل  أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ ٩ڂٌ أڅج ځ٪جى دڄ ثٽ٪ٗء ٩ڄ څجٱ٨ ٩ڄ دنڄ ٩ڂنٌ   [  10]  

 ثٽؾي٧ فضً أصجڇ ٱڂْقه  ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َن٢خ إٽً ؽي٧ ٱپڂج ثصني ثٽڂچذٌ فڄ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ فڂُو عچج صڂُڀ دڄ ٩ذنو ثٽڂنؤځڄ عچنج ٙنجٽـ دنڄ فُنجڃ فنوعچٍ دنڄ         [  10]  

ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث م٢خ ٵجٿ ٱأ١جٻ ثٽٶُنجٿ ٱٺنجڃ َٖنٴ    دٌَور ٩ڄ أدُه ٵجٻ 
ه وّنپڀ  ٩پُه ٵُجځه ٱأصٍ دؾي٧ څنپنز ٱقٲنٌ ٽنه وأٵنُڀ إٽنً ؽچذنه ٵجةڂنج ٽپچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُن          

ٱٺجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث م٢خ ٱ٢جٻ ثٽٶُجٿ ٩پُه ثّضچو إٽُه ٱجصٺنأ ٩پُنه ٱذٚنٌ    
ده ًؽټ ٹجڃ وًه ثٽڂوَچز ٱٌآڇ ٵجةڂج إٽً ؽچنخ ىٽنٸ ثٽؾني٧ ٱٶنجٻ ٽڂنڄ َپُنه ځنڄ ثٽچنجُ ٽنى          
أ٩پڀ أڃ ځقڂوث َقڂوڅٍ ٱٍ ٍٕء ٌَٱٴ ده ٽٚچ٪ش ٽه ځؾپْنج َٶنىٿ ٩پُنه ٱنئڃ ٕنجء ؽپنِ       

جٿ ٱذپ٬ ىٽٸ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ ثَتضنىڅٍ دنه ٱنأصىڇ دنه ٱنأځٌ      ځج ٕجء وإڃ ٕجء ٵ
أڃ َٚچ٨ ٽه هيڇ ثٽڂٌثٵٍ ثٽغٗط أو ثًْد٨ هٍ ثِڃ ٱٍ ځچذٌ ثٽڂوَچنز ٱىؽنو ثٽچذنٍ ٙنپً     
ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ ىٽٸ ًثفز ٱپڂج ٱجًٳ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثٽؾي٧ و٩ڂو إٽً هنيڇ  

ج صقڄ ثٽچجٵز فُڄ ٱجًٵه ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ     ثٽضٍ ٙچ٪ش ٽه ؽ٧َ ثٽؾي٧ ٱقڄ ٹڂ
ٱ٩َڀ دڄ دٌَور ٩ڄ أدُه أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ فُڄ ّڂ٨ فچُڄ ثٽؾني٧ ًؽن٨ إٽُنه    
ٱى٨ٝ َوڇ ٩پُه وٵجٻ ثمضٌ أڃ أ٭ٌّٸ ٱٍ ثٽڂٺجڃ ثٽنيٌ ٹچنش ٱُنه ٱضٺنىڃ ٹڂنج ٹچنش وإڃ       
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ٸ وصغڂننٌ ٱُأٹننټ ٕننتش أڃ أ٭ٌّننٸ ٱننٍ ثٽؾچننز ٱضٖننٌح ځننڄ أڅهجًهننج و٩ُىڅهننج ٱُقْننڄ څذضنن  
أوٽُجء ثهلل ځڄ عڂٌصٸ وڅنپٸ ٱ٪پش ٱ٩َڀ أڅه ّنڂ٨ ځنڄ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ وهنى        
َٶىٻ ٽه څ٪ڀ ٵو ٱ٪پش ځٌصُڄ ٱْأٻ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ ثمضنجً ثڃ أ٭ٌّنه ٱنٍ    

 ثٽؾچز 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٹغٌُ ٩ڄ ّپُڂجڃ دڄ ٹغٌُ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ّن٪ُو دنڄ ثٽڂْنُخ    [  11]  

ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶىٿ إٽً ؽني٧  ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل ثْڅٚجًٌ ٵجٻ  ٩ڄ
ٵذټ ثڃ َؾ٪ټ ثٽڂچذٌ ٱپڂج ؽ٪ټ ثٽڂچذٌ فڄ ىٽنٸ ثٽؾني٧ فضنً ّنڂ٪چج فچُچنز ٱىٝن٨ ًّنىٻ        

 ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َوڇ ٩پُه ٱْٺڄ  
   
ڄ فٲن٘ دنڄ   فوعچج ځقڂو دڄ ٹغٌُ عچنج ّنپُڂجڃ دنڄ ٹغُنٌ ٩نڄ َقُنً دنڄ ّن٪ُو ٩ن         [  12]  

ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َن٢خ إٽً مٖذز ٱپڂج ٩ذُو ثهلل ٩ڄ ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ 
ٙچ٨ ثٽڂچذٌ ٱؾپِ ٩پُه ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ فچش فچُڄ ثٽ٪ٖجً فضنً وٝن٨   

 ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َوڇ ٩پُهج ٱْٺچش 
   
دُنه ٩نڄ أدنٍ إّنقجٳ ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ أدنٍ         أمذٌڅج ٱٌور عچج َقًُ دڄ ٍٹٌَنج ٩نڄ أ  [  13]  

 فچش ثٽنٖذز فچُڄ ثٽچجٵز ثٽنپىػ ٹٌَخ ٩ڄ ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ 
   
أمذٌڅج ٍٹٌَج دڄ ٩وٌ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ڂٌو ٩ڄ ٩ذو ثهلل دنڄ ځقڂنو دنڄ ٩ٶُنټ     [  14]  

ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٚنپٍ       ٩ڄ ثٽ٢ٲُټ دڄ أدٍ دڄ ٹ٪خ ٩نڄ أدُنه ٵنجٻ    
ن٢خ إٽُه إىث ٹجڃ ثٽڂْؾو ٩ٌَٖج ٱٶجٻ ٽنه ًؽنټ ځنڄ أٙنقجده ثٖ څؾ٪نټ ٽنٸ       إٽً ؽي٧ وَ

٩ٌَٖج صٶىٿ ٩پُه ٌَثٷ ثٽچجُ َىٿ ثٽؾڂ٪ز وصْڂ٨ ځڄ م٢ذضٸ ٵنجٻ څ٪نڀ ٱٚنچ٨ ٽنه ثٽنغٗط      
هًؽجس هڄ ثٽپىثصٍ ٩پً ثٽڂچذٌ ٱپڂج ٙچ٨ ثٽڂچذٌ وو٨ٝ ٱنٍ ځىٝن٪ه ثٽنيٌ وٝن٪ه ٱُنه      

ىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٌََننو  ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٵننجٻ ٱپڂننج ؽننجء ًّنن  
ثٽڂچذٌ ځٌ ٩پُه ٱپڂج ؽجوٍڇ مجً ثٽؾي٧ فضً صٚو٧ وثڅٖٴ ٱٌؽ٨ إٽُنه ًّنىٻ ثهلل ٙنپً    
ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱڂْقه دُوڇ فضً ّٺڄ عڀ ًؽ٨ إٽً ثٽڂچذٌ ٵجٻ ٱٺنجڃ إىث ٙنپً ٙنپً إٽُنه     

       ْ ًٝنز  ٱپڂج هوٿ ثٽڂْؾو أمي ىٽٸ ثٽؾي٧ أدٍ دڄ ٹ٪نخ ٱپنڀ َنَٻ ٩چنوڇ فضنً دپنٍ ٱاٹپضنه ث
 و٩جه ًٱجصج 

   
فوعچج ٩ذُو ثهلل دڄ ّ٪ُو عچج أدى أّجځز ٩ڄ ځؾجٽو ٩ڄ أدٍ ثٽىهثٷ ٩ڄ أدنٍ ّن٪ُو   [  15]  

ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َن٢خ إٽنً ٽنَٳ ؽني٧ ٱأصنجڇ ًؽنټ ًوځنٍ ٱٶنجٻ        ٵجٻ 
ثٙچ٨ ٽٸ ځچذٌث صن٢خ ٩پُه ٱٚنچ٨ ٽنه ځچذنٌث هنيث ثٽنيٌ صنٌوڃ ٵنجٻ ٱپڂنج ٵنجٿ ٩پُنه ثٽچذنٍ            

هلل ٩پُننه وّننپڀ َن٢ننخ فننڄ ثٽؾنني٧ فچننُڄ ثٽچجٵننز إٽننً وٽننوهج ٱچننَٻ إٽُننه ًّننىٻ ثهلل  ٙننپً ث
 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٞڂه إٽُه ٱْٺڄ ٱأځٌ ده أڃ َقٲٌ ٽه وَوٱڄ  
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ٽڂنج أڃ ٵنوٿ ثٽچذنٍ    أمذٌڅج ځْپڀ دڄ إدٌثهُڀ عچج ثٽٚ٪ٴ ٵجٻ ّنڂ٪ش ثٽقْنڄ َٶنىٻ    [  16]  
مٖنذز وَقنوط ثٽچنجُ ٱٺغنٌوث فىٽنه      ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثٽڂوَچنز ؽ٪نټ َْنچو ٥هنٌڇ إٽنً      

ٱأًثه ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڃ َْڂ٪هڀ ٱٶجٻ ثدچىث ٽٍ ُٕتج ثًصٲ٨ ٩پُه ٵجٽىث ٹُنٰ َنج   
څذٍ ثهلل ٵجٻ ٩ٌَٔ ٹ٪ٌَٔ ځىّنً ٱپڂنج أڃ دچنىث ٽنه ٵنجٻ ثٽقْنڄ فچنش وثهلل ثٽنٖنذز ٵنجٻ          

 ثٽقْڄ ّذقجڃ ثهلل هټ صذضٮٍ ٵپىح ٵىٿ ّڂ٪ىث ٵجٻ أدى ځقڂو َ٪چٍ هيث 
   
أمذٌڅج ثٽقؾجػ دڄ ځچهجٻ عچج فڂجه دنڄ ّنپڂز ٩نڄ ٩ڂنجً دنڄ أدنٍ ٩ڂنجً ٩نڄ دنڄ          [  17]  

أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َن٢خ إٽً ؽي٧ ٵذټ أڃ َضني ثٽڂچذٌ ٱپڂنج ثصنني   ٩ذجُ 
 ثٽڂچذٌ وصقىٻ إٽُه فڄ ثٽؾي٧ ٱجفضٞچه ٱْٺڄ وٵجٻ ٽى ٽڀ ثفضٞچه ٽقڄ إٽً َىٿ ثٽٶُجځز 

   
 دڂغپه  دڄ ځچهجٻ عچج فڂجه ٩ڄ عجدش ٩ڄ أڅِ  أمذٌڅج ثٽقؾجػ[  17]  
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ َََو عچنج ثٽڂْن٪ىهٌ ٩نڄ أدنٍ فنجٍٿ ٩نڄ ّنهټ دنڄ ّن٪و ٵنجٻ           [  21]  

فچش ثٽنٖذز ثٽضٍ ٹجڃ َٶىٿ ٩چوهج ٱٶجٿ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إٽُهج ووٝن٨ َنوڇ   
 ٩پُهج ٱْٺچش  

   
ج ٩ڂٌ دڄ َىڅِ عچج ٩ٺٌځز دڄ ٩ڂنجً عچنج   أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو دڄ أدٍ مپٰ عچ[  20]  

ثڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٹنجڃ َٶنىٿ َنىٿ        إّقجٳ دڄ أدٍ ١پقز فوعچج أڅِ دڄ ځجٽٸ 
ثٽؾڂ٪ز ٱُْچو ٥هٌڇ إٽً ؽي٧ ځچٚىح ٱٍ ثٽڂْؾو ٱُن٢خ ثٽچجُ ٱؾجءڇ ًوځٍ ٱٶنجٻ أٖ  

ٽغجٽغنز ٱپڂنج   ثٙچ٨ ٽٸ ُٕتج صٶ٪و ٩پُه وٹأڅٸ ٵجةڀ ٱٚچ٨ ٽه ځچذٌث ٽنه هًؽضنجڃ وَٶ٪نو ٩پنً ث    
ٵ٪و څذٍ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩پً ىٽٸ ثٽڂچذٌ منجً ثٽؾني٧ ٹننىثً ثٽغنىً فضنً ثًصنؼ       
ثٽڂْؾو فَڅج ٩پً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱچَٻ إٽُنه ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه     
وّپڀ ځڄ ثٽڂچذٌ ٱجٽضَځه وهى َنىً ٱپڂج ثٽضَځه ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ّنٺڄ عنڀ   

وثٽيٌ څٲِ ځقڂنو دُنوڇ ٽنى ٽنڀ ثٽضَځنه ٽڂنج ٍثٻ هٺنيث إٽنً َنىٿ ثٽٶُجځنز فَڅنج ٩پنً              ٵجٻ أځج
 ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱأځٌ ده ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱوٱڄ 

   
 دجح ځج أٹٌٿ ده ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ دٌٹز ١٪جځه  

   
فڂڄ دڄ ځقڂو ثٽڂقجًدٍ ٩نڄ ٩ذنو   أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو دڄ أدجڃ عچج ٩ذو ثٽٌ[  20]  

ثٽىثفو دڄ أَڂڄ ثٽڂٺٍ ٩ڄ أدُه ٵجٻ ٵپش ٽؾجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل فوعچٍ دقوَظ ٩ڄ ًّنىٻ ثهلل  
ٹچنج ځن٨ ًّنىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل    ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ّنڂ٪ش ځچننه أًوَنه ٩چنٸ ٱٶنجٻ ؽننجدٌ        

٪ٌٝنش  ٩پُه وّپڀ َىٿ ثٽنچوٳ څقٲنٌڇ ٱپذغچنج عٗعنز أَنجٿ ٖ څ٢٪نڀ ١٪جځنج وٖ څٶنوً ٩پُنه ٱ        
ٱٍ ثٽنچوٳ ٹوَز ٱؾتش إٽً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶپش َج ًّىٻ ثهلل هنيڇ ٹوَنز   
ٵننو ٩ٌٝننش ٱننٍ ثٽنچننوٳ ٱٌٕٖننچج ٩پُهننج ثٽڂننجء ٱٶننجٿ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ود٢چننه    
ځ٪ٚىح دقؾٌ ٱأمي ثٽڂ٪ىٻ أو ثٽڂْقجر عڀ ّڂً عٗعج عڀ ٌٝح ٱ٪جهس ٹغُذج أهُټ ٱپڂنج  
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ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵپش َج ًّىٻ ثهلل ثةنيڃ ٽنٍ ٵنجٻ ٱنأىڃ ٽنٍ      ًأَش ىٽٸ ځڄ ًّىٻ ثهلل 
ٱؾتش ثځٌأصٍ ٱٶپش عٺپضٸ أځٸ ٱٶپش ٵو ًأَش ځڄ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٕنُتج      
ْٙذٌ ٽٍ ٩پُه ٱهټ ٩چوٷ ځڄ ٍٕء ٱٶجٽنش ٩چنوٌ ٙنج٧ ځنڄ ٕن٪ٌُ و٩چنجٳ ٵنجٻ ٱ٢قچنج         

ٽٖ٪ٌُ عڀ ًؽ٪ش إٽنً ثٽچذنٍ   ثٽٖ٪ٌُ وىدقچج ثٽ٪چجٳ وّپنضهج وؽ٪پضهج ٱٍ ثٽذٌځز و٩ؾچش ث
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱپذغش ّج٩ز عڀ ثّضأىڅضه ثٽغجڅُز ٱأىڃ ٽٍ ٱؾتش ٱئىث ثٽ٪ؾُڄ ٵنو أځٺنڄ   
ٱأځٌصهج دجٽنذَ وؽ٪پش ثٽٶوً ٩پً ثْعجٱٍ ٵجٻ أدنى ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ إڅڂنج هنٍ ثْعنجٱٍ وٽٺنڄ        

أَش أڃ صٶىٿ هٺيث ٵجٻ عڀ ؽتش ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶپش إڃ ٩چوڅج ١٪ُڂج ٽچج ٱئڃ ً
ځ٪ٍ أڅش وًؽټ أو ًؽٗڃ ځ٪ٸ ٱٶجٻ وٹڀ هى ٵپش ٙج٧ ځڄ ٕن٪ٌُ و٩چنجٳ ٱٶنجٻ ثًؽن٨     
إٽً أهپٸ وٵټ ٽهج ٖ صچ٧َ ثٽٶنوً ځنڄ ثْعنجٱٍ وٖ صننٌػ ثٽنذنَ ځنڄ ثٽضچنىً فضنً آصنٍ عنڀ           
ٵننجٻ ٽپچننجُ ٵىځننىث إٽننً دُننش ؽننجدٌ ٵننجٻ ٱجّننضقُُش فُننجء ٖ َ٪پڂننه إٖ ثهلل ٱٶپننش ٖځٌأصننٍ    

ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دأٙقجده أؽڂ٪ُڄ ٱٶجٽش أٹجڃ ثٽچذنٍ  عٺپضٸ أځٸ ٵو ؽجءٷ 
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ّأٽٸ ٹڀ ثٽ٢٪جٿ ٱٶپنش څ٪نڀ ٱٶجٽنش ثهلل وًّنىٽه أ٩پنڀ ٵنو أمذٌصنه دڂنج         
ٹجڃ ٩چوڅج ٵجٻ ٱيهخ ٩چٍ د٪ٜ ځنج ٹچنش أؽنو وٵپنش ٽٶنو ٙنوٵش ٱؾنجء ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل          

دنٌٷ ٩پنً ثٽضچنىً و٩پنً ثٽذٌځنز ٵنجٻ        ٩پُه وّپڀ ٱومټ عڀ ٵجٻ ْٙقجده ٖ صٞج٭٢ىث عنڀ 
ٱؾ٪پچننج څأمنني ځننڄ ثٽضچننىً ثٽنذننَ وڅأمنني ثٽپقننڀ ځننڄ ثٽذٌځننز ٱچغننٌه وڅٮننٌٯ ٽهننڀ وٵننجٻ ثٽچذننٍ  
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٽُؾپِ ٩پً ثٽٚنقٲز ّنذ٪ز أو عڂجڅُنز ٱنئىث أٹپنىث ٹٖنٲچج ٩نڄ ثٽضچنىً         

ٽضچنىً وٹٖنٲچج   وٹٖٲچج ٩ڄ ثٽذٌځز ٱئىث هڂج أځٗ ځڂج ٹجڅج ٱپنڀ څنَٻ څٲ٪نټ ىٽنٸ ٹپڂنج ٱضقچنج ث      
٩ڄ ثٽذٌځز وؽوڅجهڂج أځٓ ځج ٹجڅج فضً ٕذ٨ ثٽڂْپڂىڃ ٹپهڀ ودٶٍ ١جةٲز ځڄ ثٽ٢٪نجٿ ٱٶنجٻ   
ٽچنج ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ إڃ ثٽچنجُ ٵنو أٙنجدهڀ ځنڂٚنز ٱٺپنىث وأ١٪ڂنىث ٱپننڀ            
څَٻ َىځچج ىٽٸ څأٹټ وڅ٢٪ڀ ٵجٻ وأمذٌڅٍ أڅهنڀ ٹنجڅىث عڂنجڃ ځجةنز أو ٵنجٻ عنٗط ځجةنز ٵنجٻ         

 أهًٌ أَهڂج  أَڂڄ ٖ 
   
ٵجٻ أمذٌڅج ٍٹٌَج دڄ ٩وٌ عچج ٩ذُو ثهلل هى دڄ ٩ڂٌو ٩ڄ ٩ذنو ثٽڂپنٸ دنڄ ٩ڂنٍ     [  21]  

أځٌ أدى ١پقز أٿ ّپُڀ ثڃ صؾ٪ټ ٽٌّنىٻ  ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ أدٍ ٽُپً ٩ڄ أڅِ دڄ ځجٽٸ ٵجٻ 
ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ١٪جځج َأٹټ ځچه ٵجٻ عنڀ د٪غچنٍ أدنى ١پقنز إٽنً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً        

ه وّپڀ ٱأصُضه ٱٶپش د٪غچٍ إٽُٸ أدى ١پقز ٱٶجٻ ٽپٶىٿ ٵىځنىث ٱنجڅ٢پٴ وثڅ٢پنٴ ثٽٶنىٿ     ثهلل ٩پُ
ځ٪ه ٱٶجٻ أدى ١پقز َج ًّىٻ ثهلل إڅڂج ٙچ٪ش ١٪جځج ٽچٲْٸ مجٙز ٱٶنجٻ ٖ ٩پُنٸ ثڅ٢پنٴ    
ٵجٻ ٱجڅ٢پٴ وثڅ٢پٴ ثٽٶىٿ ٵجٻ ٱؾٍء دجٽ٢٪جٿ ٱى٨ٝ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ َنوڇ   

ٌٖر ٵجٻ ٱأىڃ ٽهنڀ ٱٶنجٻ ٹپنىث دجّنڀ ثهلل ٱنأٹپىث فضنً ٕنذ٪ىث عنڀ         وّڂً ٩پُه عڀ ٵجٻ ثةيڃ ٽ٪
ٵجځىث عڀ و٨ٝ َوڇ ٹڂج ٙچ٨ ٱٍ ثٽڂٌر ثْوٽً وّڂً ٩پُه عڀ ٵجٻ ثةنيڃ ٽ٪ٖنٌر ٱنأىڃ ٽهنڀ     
ٱٶجٻ ٹپىث دْڀ ثهلل ٱأٹپىث فضنً ٕنذ٪ىث عنڀ ٵنجځىث فضنً ٱ٪نټ ىٽنٸ دغڂنجڅُڄ ًؽنٗ ٵنجٻ وأٹنټ            

 ٌٹىث ّىًث  ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وأهټ ثٽذُش وص
   
أمذٌڅج ځْپڀ دڄ إدٌثهُڀ عچج أدجڃ هى ثٽ٪٢نجً فنوعچج ٵضنجهر ٩نڄ ٕنهٌ دنڄ فىٕنخ        [  22]  

أڅنه ١نذل ٽپچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنوًث ٱٶنجٻ ٽنه څنجوٽچٍ ثٽنيًث٧ وٹنجڃ             ٩ڄ أدٍ ٩ذُنو  
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َ٪ؾذه ثٽيًث٧ ٱچجوٽه ثٽيًث٧ عنڀ ٵنجٻ څنجوٽچٍ ثٽنيًث٧ ٱچجوٽنه ىًث٩نج عنڀ ٵنجٻ څنجوٽچٍ ثٽنيًث٧           
ج څذٍ ثهلل وٹڀ ٽپٖجر ځڄ ىًث٧ ٱٶجٻ وثٽيٌ څٲٍْ دُوڇ أڃ ٽى ّنٺش ٢٩ُْنش أى٩ًنج    ٱٶپش َ

 ځج ه٩ىس ده  
   
أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج أدنى ٩ىثڅنز ٩نڄ ثّْنىه ٩نڄ څذنُـ ثٽ٪چنٌَ ٩نڄ ؽنجدٌ دنڄ           [  23]  

مٌػ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إٽً ثٽڂٖنٌٹُڄ ٽُٶنجصپهڀ ٱٶنجٻ أدنٍ ٩ذنو      ٩ذو ثهلل ٵجٻ 
دٌ ٖ ٩پُنٸ أڃ صٺنىڃ ٱنٍ څ٦نجًٌ أهنټ ثٽڂوَچنز فضنً ص٪پنڀ إٽنً ځنج َٚنٌُ أځٌڅنج             ثهلل َج ؽج

ٱئڅٍ وثهلل ٽنىٖ أڅنٍ أصنٌٷ دچنجس ٽنٍ د٪نوٌ ْفذذنش أڃ صٶضنټ دنُڄ َنوٌ ٵنجٻ ٱذُچڂنج أڅنج ٱنٍ               
ثٽچج٥ٌَڄ إى ؽجءس ٩ڂضٍ دجدٍ ومجٽٍ ٽضنوٱچهڂج ٱنٍ ځٶجدٌڅنج ٱپقنٴ ًؽنټ َچنجهٌ إڃ ثٽچذنٍ        

ث ثٽٶضپنننً ٱضنننوٱچىهج ٱنننٍ ځٞنننؾ٪هج فُنننظ ٵضپنننش  ٙنننپً ثهلل ٩پُنننه وّنننپڀ َنننأځٌٹڀ أڃ صنننٌهو 
ٱٌههڅجهڂج ٱوٱچجهڂج ٱٍ ځٞؾ٪هڂج فُظ ٵضٗ ٱذُچج أڅج ٱٍ مٗٱز ځ٪جوَز دڄ أدنٍ ّنٲُجڃ إى   
ؽجءڅٍ ًؽټ ٱٶجٻ َج ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل ٽٶو آعجً أدجٷ ٩ڂجٻ ځ٪جوَز ٱذوأ ٱنٌػ ١جةٲز ځنچهڀ  

ٽنڀ َنو٧ ثٽٶضُنټ ٵنجٻ ٱىثًَضنه       ٱجڅ٢پٶش إٽُه ٱىؽوصه ٩پً ثٽچقى ثٽيٌ هٱچضنه ٽنڀ َضٮُنٌ إٖ ځنج    
وصٌٷ أدٍ ٩پُه هَچج ځڄ ثٽضڂٌ ٱجٕضو ٩پٍ د٪ٜ ٭ٌځجةنه ٱنٍ ثٽضٶجٝنٍ ٱأصُنش ًّنىٻ ثهلل      
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶپش َج ًّىٻ ثهلل إڃ أدٍ أُٙخ َىٿ ٹيث وٹيث وإڅه صٌٷ ٩پُه هَچنج  

ڃ ځڄ ثٽضڂٌ وإڅه ٵنو ثٕنضو ٩پنٍ د٪نٜ ٭ٌځجةنه ٱنٍ ثٽ٢پنخ ٱأفنخ أڃ ص٪ُچچنٍ ٩پُنه ٽ٪پنه أ           
َچ٦ٌڅٍ ١جةٲز ځڄ صڂٌڇ إٽً هيث ثٽٌٚثٿ ثٽڂٶذټ ٵجٻ څ٪ڀ آصُٸ إڃ ٕجء ثهلل ٵٌَذج ځڄ وّن٠  
ثٽچهجً ٵجٻ ٱؾجء وځ٪ه فىثًَىڇ ٵنجٻ ٱؾپْنىث ٱنٍ ثٽ٦نټ وّنپڀ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه         
وّپڀ وثّضأىڃ عڀ همټ ٩پُچج ٵجٻ وٵنو ٵپنش ٖځٌأصنٍ إڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ        

چهجً ٱٗ ٌََچٸ وٖ صؤىٌ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱنٍ ٕنٍء   ؽجءڅٍ ثٽُىٿ و٠ّ ثٽ
وٖ صٺپڂُه ٱٲٌٕش ٱٌثٕج ووّنجهر ٱىٝن٨ ًأّنه ٱچنجٿ ٱٶپنش ٽڂنىٽً ٽنٍ ثىدنـ هنيڇ ثٽ٪چنجٳ           
وهٍ هثؽڄ ّڂُچز ٱجٽىفج وثٽ٪ؾټ أٱن٫ٌ ځچهنج ٵذنټ أڃ َْنضُٶ٤ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه        

ى څنجةڀ ٱٶپنش إڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل     وّپڀ وأڅج ځ٪ٸ ٱپڀ څَٻ ٱُهنج فضنً ٱٌ٭چنج ځچهنج وهن     
٩پُه وّپڀ فُڄ َْضُٶ٤ َو٩ى د٢هىًڇ وأڅج أمجٯ إىث ٱ٫ٌ ثڃ َٶىٿ ٱٗ َٲ٫ٌ ځڄ ١هنىًڇ  
فضً َى٨ٝ ثٽ٪چجٳ دُڄ َوَه ٱپڂج ثّضُٶ٤ ٵجٻ َج ؽجدٌ ثَضچٍ د٢هىً ٵجٻ څ٪ڀ ٱپڀ َٲ٫ٌ ځنڄ  

چج ثٽپقنڀ ثه٧  وٝىةه فضً وٝ٪ش ثٽ٪چجٳ دُڄ َوَه ٵجٻ ٱچ٦ٌ إٽٍ ٱٶجٻ ٹأڅٸ ٵو ٩پڂش فذ
أدج دٺٌ عڀ ه٩ج فىثًَُه ٵنجٻ ٱؾنٍء دجٽ٢٪نجٿ ٱىٝن٨ ٵنجٻ ٱىٝن٨ َنوڇ وٵنجٻ دْنڀ ثهلل ٹپنىث           
ٱأٹپىث فضً ٕذ٪ىث وٱٞټ ځچهج ٽقڀ ٹغٌُ وٵجٻ وثهلل إڃ ځؾپِ دچٍ ّنپڂز ٽُچ٦نٌوڃ إٽنُهڀ    
هى أفخ إٽُهڀ ځڄ أ٩ُچهڀ ځج َٶٌدىڅه ځنجٱز أڃ َؤىوڇ عڀ ٵجٿ وٵنجٿ أٙنقجده ٱنٌؽنىث دنُڄ     

َٶنىٻ مپنىث ٥هنٌٌ ٽپڂٗةٺنز ٵنجٻ ٱنجصذ٪ضهڀ فضنً دپٮنش ّنٶٲه ثٽذنجح ٱأمٌؽنش             َوَه وٹنجڃ 
ثځٌأصٍ ٙوًهج وٹجڅش ّضٌُر ٱٶجٽش َنج ًّنىٻ ثهلل ٙنټ ٩پنٍ و٩پنً ٍوؽنٍ ٵنجٻ ٙنپً         
ثهلل ٩پُٸ و٩پً ٍوؽٸ عڀ ٵجٻ ثه٩ىث ٽنٍ ٱٗڅنج ٽپٮنٌَڀ ثٽنيٌ ثٕنضو ٩پنٍ ٱنٍ ثٽ٢پنخ ٱٶنجٻ          

ثٽٌٚثٿ ثٽڂٶذټ ٵجٻ ځنج أڅنج دٲج٩نټ ٵنجٻ      أڅِ ؽجدٌث ١جةٲز ځڄ هَچٸ ثٽيٌ ٩پً أدُه إٽً هيث
وث٩ضټ وٵجٻ إڅڂج هى ځجٻ َضجځً ٱٶجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أَڄ ؽنجدٌ ٵنجٻ ٵپنش    
أڅج ىث َج ًّىٻ ثهلل ٵجٻ ٹنټ ٽنه ځنڄ ثٽ٪ؾنىر ٱنئڃ ثهلل ص٪نجٽً ّنىٯ َىٱُنه ٱٌٱن٨ ًأّنه إٽنً            



   

 

 

 

Page 16 of 254 

 

ل سنن الدارمي
ّ

 النجلد األو

إٽننً ثٽڂْننؾو ٱٶپننش ثٽْننڂجء ٱننئىث ثٽٖننڂِ ٵننو هٽٺننش ٵننجٻ ثٽٚننٗر َننج أدننج دٺننٌ ٵننجٻ ٱجڅننوٱ٪ىث  
ٽٮٌَڂٍ ٵٌح أو٩ُضٸ ٱٺپش ٽه ځڄ ثٽ٪ؾىر ٱىثٱجڇ ثهلل وٱٞټ ٽچج ځنڄ ثٽضڂنٌ ٹنيث وٹنيث ٵنجٻ      
ٱؾتننش أّنن٪ً إٽننً ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٱننٍ ځْننؾوڇ ٹننأڅٍ ٕننٌثًر ٱىؽننوس      
ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنو ٙنپً ٱٶپنش ٽنه َنج ًّنىٻ ثهلل إڅنٍ ٵنو ٹپنش ٽٮٌَڂنٍ              

ٱٞټ ٽچج ځڄ ثٽضڂٌ ٹيث وٹنيث ٱٶنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ أَنڄ        صڂٌڇ ٱىٱجڇ ثهلل و
٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح ٵجٻ ٱؾجء َهٌوٻ ٵجٻ ّټ ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل ٩نڄ ٭ٌَڂنه وصڂنٌڇ ٵنجٻ ځنج      
أڅج دْجةپه ٵو ٩پڂش أڃ ثهلل ّىٯ َىٱُنه إى أمذنٌس أڃ ثهلل ّنىٯ َىٱُنه ٱنٌهه ٩پُنه وًهه       

ځننج أڅننج دْننجةپه وٹننجڃ ٖ ٌَثؽنن٨ د٪ننو ثٽڂننٌر ٩پُننه هننيڇ ثٽٺپڂننز عننٗط ځننٌثس ٹننټ ىٽننٸ َٶننىٻ 
ثٽغجٽغنز ٱٶنجٻ ځننج ٱ٪نټ ٭ٌَڂننٸ وصڂنٌٷ ٵنجٻ ٵپننش وٱنجڇ ثهلل وٱٞننټ ٽچنج ځنڄ ثٽضڂننٌ ٹنيث وٹننيث          
ٱٌؽ٪ش إٽً ثځٌأصٍ ٱٶپش أٽڀ أٹڄ څهُضٸ أڃ صٺپڂنٍ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱنٍ       

ثٽٚٗر ٩پٍ و٩پً  دُضٍ ٱٶجٽش ص٦ڄ أڃ ثهلل ص٪جٽً َىًه څذُه ٱٍ دُضٍ عڀ َنٌػ وٖ أّأٽه
 ٍوؽٍ  

   
 دجح ځج أ٢٩ٍ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځڄ ثٽٲٞټ 

   
أمذٌڅج إّقجٳ دڄ إدنٌثهُڀ ثڅنج َََنو دنڄ أدنٍ فٺنُڀ فنوعچٍ ثٽقٺنُڀ دنڄ أدنجڃ ٩نڄ            [  24]  

إڃ ثهلل ٱٞټ ځقڂو ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٩پنً ثْڅذُنجء و٩پنً      ٩ٺٌځز ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
دڀ ٱٞپه ٩پً أهټ ثٽْڂجء ٵجٻ إڃ ثهلل ٵجٻ ْهنټ ثٽْنڂجء      أهټ ثٽْڂجء ٱٶجٽىث َج دڄ ٩ذجُ

وځڄ َٶټ ځچهڀ إڅٍ إٽه ځڄ هوڅه ٱيٽٸ څؾََه ؽهنچڀ ٹنيٽٸ څؾنٌَ ثٽ٦نجٽڂُڄ آل  ثَِنز وٵنجٻ       
ثهلل ٽڂقڂو ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ   إڅج ٱضقچج ٽٸ ٱضقج ځذُچج ٽُٮٲٌ ٽنٸ ثهلل ځنج صٶنوٿ ځنڄ ىڅذنٸ      

ء ٵجٻ ٵجٻ ثهلل ٩َ وؽټ   وځج أًّپچج ځنڄ ًّنىٻ   وځج صأمٌ آل  ٵجٽىث ٱڂج ٱٞپه ٩پً ثْڅذُج
إٖ دپْجڃ ٵىځه ٽُذُڄ ٽهڀ آل  ثَِز وٵجٻ ثهلل ٩َ وؽټ ٽڂقڂنو ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ   وځنج      

 أًّپچجٷ إٖ ٹجٱز ٽپچجُ آل ٱأًّپه إٽً ثٽؾڄ وثٔڅِ 
   
أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽڂؾُو عچج ٍځ٪ز ٩ڄ ّپڂز ٩نڄ ٩ٺٌځنز ٩نڄ دنڄ ٩ذنجُ      [  25]  

ؽپِ څنجُ ځنڄ أٙنقجح ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َچض٦ٌوڅنه ٱننٌػ فضنً إىث هڅنج             ٵجٻ
ځننچهڀ ّننڂ٪هڀ َضننيثٹٌوڃ ٱضْننڂ٨ فننوَغهڀ ٱننئىث د٪ٞننهڀ َٶننىٻ ٩ؾذننج إڃ ثهلل ثصننني ځننڄ مپٶننه   
مپُٗ ٱئدٌثهُڀ مپُپه وٵجٻ آمٌ ځجىث دأ٩ؾخ ځنڄ   وٹپنڀ ثهلل ځىّنً صٺپُڂنج آل  وٵنجٻ آمنٌ       

آهٿ ث٢ٙٲجڇ ثهلل ٱنٌػ ٩پُهڀ ٱْپڀ وٵنجٻ ٵنو ّنڂ٪ش    ٱ٪ًُْ ٹپڂز ثهلل وًوفه وٵجٻ آمٌ و
ٹٗځٺننڀ و٩ؾننذٺڀ إڃ إدننٌثهُڀ مپُننټ ثهلل وهننى ٹننيٽٸ وځىّننً څؾُننه وهننى ٹننيٽٸ و٩ُْننً       
ًوفه وٹپڂضه وهى ٹيٽٸ وآهٿ ث٢ٙٲجڇ ثهلل ص٪جٽً وهى ٹيٽٸ ثٖ وأڅنج فذُنخ ثهلل وٖ ٱننٌ    

ٴ ثٽؾچنز وٖ ٱننٌ   وأڅج فجځنټ ٽنىثء ثٽقڂنو َنىٿ ثٽٶُجځنز وٖ ٱننٌ وأڅنج أوٻ ځنڄ َقنٌٷ دقپن          
ٱُٲضـ ثهلل ٱُومپچُهج وځ٪ٍ ٱٶٌثء ثٽڂؤځچُڄ وٖ ٱنٌ وأڅج أٹٌٿ ثْوٽُڄ وثِمٌَڄ ٩پنً ثهلل  

 وٖ ٱنٌ  
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فوعچج ّ٪ُو دڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ځچٚىً دڄ أدٍ ثّْىه ٩ڄ ٽُظ ٩ڄ ثٽٌد٨ُ دنڄ أڅنِ   [  26]  
وهڀ إىث وٱنووث  أڅج أوٽهڀ مٌوؽج وأڅج ٵجةن ٩ڄ أڅِ ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

وأڅنننج م٢ُنننذهڀ إىث أڅٚنننضىث وأڅنننج ځٖنننٲ٪هڀ إىث فذْنننىث وأڅنننج ځذٖنننٌهڀ إىث آَْنننىث ثٽٺٌثځنننز    
وثٽڂٲجصُـ َىځتي دُوٌ وأڅج أٹٌٿ وٽو آهٿ ٩پنً ًدنٍ ٢َنىٯ ٩پنٍ أٽنٰ منجهٿ ٹنأڅهڀ دنُٜ         

 ځٺچىڃ أو ٽؤٽؤ ځچغىً  
   
ڄ ًدُ٪نز  أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽقٺڀ ثٽڂٌٌٚ عچج دٺٌ دڄ ځٌٞ ٩نڄ ؽ٪ٲنٌ دن   [  27]  

٩ڄ ٙجٽـ هى دڄ ٢٩جء دڄ مذجح ځىٽً دچنٍ ثٽنوةټ ٩نڄ ٢٩نجء دنڄ ًدنجؿ ٩نڄ ؽنجدٌ دنڄ          
أڅنج ٵجةنو ثٽڂٌّنپُڄ وٖ ٱننٌ وأڅنج منجصڀ ثٽچذُنُڄ        ٩ذو ثهلل ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 

 وٖ ٱنٌ وأڅج أوٻ ٕجٱ٨ وأوٻ ځٖٲ٨ وٖ ٱنٌ  
   
ڄ دڄ ؽو٩جڃ ٩نڄ أڅنِ ثڃ ثٽچذنٍ    فوعچج ځقڂو دڄ ٩ذجه عچج ّٲُجڃ هى دڄ ٩ُُچز ٩[  31]  

ثڅج أوٻ ځڄ َأمي دقپٶز دجح ثٽؾچز ٱأٵ٪ٶ٪هج ٵجٻ أڅِ ٹأڅٍ ثڅ٦ٌ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
إٽً َو ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َقٌٹهج وٰٙ ٽچج ّٲُجڃ ٹنيث وؽڂن٨ أدنى ٩ذنو ثهلل     

دُنوٷ ٵنجٻ   أٙجد٪ه وفٌٹهج ٵجٻ وٵجٻ ٽه عجدش ځْْش َو ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
 څ٪ڀ ٵجٻ ٱج٢٩چُهج أٵذپهج 

   
أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ذو ثهلل عچج فُْڄ دڄ ٩پٍ ٩ڄ ٍثةور ٩ڄ ثٽڂنضجً دڄ ٱپٲنټ ٩نڄ   [  30]  

 أڅج أوٻ ٕجٱ٨ ٱٍ ثٽؾچز أڅِ ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
ثٽهجه ٩ڄ أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ثٽپُظ فوعچٍ َََو هى دڄ ٩ذو ثهلل دڄ [  30]  

٩ڂٌو دنڄ أدنٍ ٩ڂنٌو ٩نڄ أڅنِ دنڄ ځجٽنٸ ٵنجٻ ّنڂ٪ش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ              
إڅنٍ ْوٻ ثٽچنجُ صچٖنٴ ثًْٛ ٩نڄ ؽڂؾڂضنٍ َنىٿ ثٽٶُجځنز وٖ ٱننٌ وأ٢٩نً ٽنىثء           َٶىٻ 

ثٽقڂو وٖ ٱنٌ وأڅج ُّو ثٽچجُ َىٿ ثٽٶُجځز وٖٱنٌ وأڅج أوٻ ځڄ َنومټ ثٽؾچنز َنىٿ ثٽٶُجځنز     
ٱامني دقپٶضهنج ٱُٶىٽنىڃ ځنڄ هنيث ٱنأٵىٻ ثڅنج ځقڂنو ٱُٲضقنىڃ ٽنٍ            وٖ ٱنٌ وأصً دنجح ثٽؾچنز  

ٱأهمټ ٱأؽو ثٽؾذجً ځْضٶذپٍ ٱجّؾو ٽه ٱُٶىٻ أًٱ٨ ًأّٸ َج ځقڂو وصٺپڀ َْڂ٨ ځچنٸ وٵنټ   
َٶذټ ځچٸ وثٕٲ٨ صٖٲ٨ ٱأًٱ٨ ًأٍّ ٱأٵىٻ أځضٍ أځضٍ َج ًح ٱُٶىٻ ثىهخ إٽً أځضٸ ٱڂنڄ  

پنه ثٽؾچنز ٱأىهنخ ٱڂنڄ وؽنوس ٱنٍ       وؽوس ٱٍ ٵپذه ځغٶجٻ فذز ځڄ ٕن٪ٌُ ځنڄ ثَٔڂنجڃ ٱأهم   
ٵپذه ځغٶجٻ ىٽٸ أهمپضهڀ ثٽؾچز ٱأؽو ثٽؾذجً ځْضٶذپٍ ٱجّؾو ٽه ٱُٶىٻ أًٱ٨ ًأّٸ َج ځقڂنو  
وصٺپنڀ َْننڂ٨ ځچننٸ وٵننټ َٶذننټ ځچننٸ وثٕننٲ٨ صٖنٲ٨ ٱننأًٱ٨ ًأّننٍ ٱننأٵىٻ أځضننٍ أځضننٍ َننج ًح   
ٱُٶىٻ ثىهخ إٽً أځضنٸ ٱڂنڄ وؽنوس ٱنٍ ٵپذنه ځغٶنجٻ فذنز ځنڄ منٌهٻ ځنڄ ثَٔڂنجڃ ٱأهمپنه             

ؾچز ٱجىهنخ ٱڂنڄ وؽنوس ٱنٍ ٵپذنه ځغٶنجٻ ىٽنٸ أهمپنضهڀ ثٽؾچنز وٱن٫ٌ ځنڄ فْنجح ثٽچنجُ              ثٽ
وأهمټ ځڄ دٶٍ ځڄ أځضٍ ٱٍ ثٽچجً ځن٨ أهنټ ثٽچنجً ٱُٶنىٻ أهنټ ثٽچنجً ځنج أصٮچنً ٩نچٺڀ ثڅٺنڀ           
ٹچضڀ ص٪ذووڃ ثهلل وٖ صٌٖٹىڃ ده ٕنُتج ٱُٶنىٻ ثٽؾذنجً ٱذ٪َصنٍ ٩ْضٶنچهڀ ځنڄ ثٽچنجً ٱٌُّنټ         

ځضقٖنىث ٱُنومپىڃ ٱنٍ څهنٌ ثٽقُنجر ٱُچذضنىڃ ٱُنه ٹڂنج صچذنش          إٽُهڀ ٱُنٌؽىڃ ځڄ ثٽچنجً وٵنو ث  
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ثٽقذز ٱنٍ ٭غنجء ثٽْنُټ وَٺضنخ دنُڄ أ٩ُنچهڀ هنؤٖء ٩ضنجٳ ثهلل ٱُنيهخ دهنڀ ٱُنومپىڃ ثٽؾچنز             
 ٱُٶىٻ ٽهڀ أهټ ثٽؾچز هؤٖء ثٽؾهچڂُىڃ ٱُٶىٻ ثٽؾذجً دټ هؤٖء ٩ضٶجء ثٽؾذجً 

   
ڄ ځُْنٌر ٩نڄ أدنٍ إهًَنِ     أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ځ٪جوَز ٩ڄ َىڅِ د[  31]  

څَٻ ؽذٌَټ ٩پً ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱٖنٴ د٢چنه      ثٽنىٖڅٍ ٩ڄ دڄ ٭چڀ ٵجٻ 
عڀ ٵجٻ ؽذٌَټ ٵپخ وٹ٨ُ ٱُه أىڅجڃ ّنڂُ٪ضجڃ و٩ُچنجڃ دٚنٌُصجڃ ځقڂنو ًّنىٻ ثهلل ثٽڂٶٲنً       

 ثٽقجٌٕ مپٶٸ ٵُڀ وٽْجڅٸ ٙجهٳ وڅٲْٸ ځ٢ڂتچز ٵجٻ أدى ځقڂو وٹ٨ُ َ٪چً ٕوَوث 
   
مذٌڅج ٩ذو ثهلل دنڄ ٙنجٽـ فنوعچٍ ځ٪جوَنز ٩نڄ ٩نٌور دنڄ ًوَنڀ ٩نڄ ٩ڂنٌو دنڄ            أ[  32]  

إڃ ثهلل أهًٷ دنٍ ثْؽنټ ثٽڂٌفنىٿ وثمضٚنٌ     ٵُِ أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
ٽننٍ ثمضٚننجًث ٱننچقڄ ثِمننٌوڃ وڅقننڄ ثٽْننجدٶىڃ َننىٿ ثٽٶُجځننز وأڅننٍ ٵجةننټ ٵننىٖ ٭ُننٌ ٱنننٌ    

ثهلل وځ٪ٍ ٽىثء ثٽقڂو َىٿ ثٽٶُجځنز وثڃ ثهلل  إدٌثهُڀ مپُټ ثهلل وځىًّ ٙٲٍ ثهلل وأڅج فذُخ 
٩َ وؽټ و٩وڅٍ ٱنٍ أځضنٍ وأؽنجًهڀ ځنڄ عنٗط ٖ َ٪ڂهنڀ دْنچز وٖ َْضأٙنپهڀ ٩نوو وٖ          

 َؾڂ٪هڀ ٩پً ٝٗٽز 
   

 دجح ځج أٹٌٿ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دچَوٻ ثٽ٢٪جٿ ځڄ ثٽْڂجء 
   
أر دنڄ ثٽڂچنيً ٩نڄ ٝنڂٌر     أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽڂذجًٷ عچج ځ٪جوَز دڄ َقًُ عچج أ١ً[  33]  

دُچڂنج څقنڄ   دڄ فذُخ ٵجٻ ّڂ٪ش ځْنپڂز ثٽْنٺىڅٍ وٵنجٻ ٭ُنٌ ځقڂنو ّنپڂز ثٽْنٺىڅٍ ٵنجٻ         
٩چننو ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ إى ٵننجٻ ٵجةننټ َننج ًّننىٻ ثهلل هننټ أصُننش د٢٪ننجٿ ځننڄ     
ثٽْڂجء ٵجٻ څ٪ڀ أصُش د٢٪جٿ ٵجٻ َج څذٍ ثهلل هټ ٹجڃ ٱُه ځنڄ ٱٞنټ ٵنجٻ څ٪نڀ ٵنجٻ ٱڂنج ٱ٪نټ        

  ً ٱن٨ إٽنً ثٽْنڂجء وٵنو أوفنٍ إٽننٍ أڅنٍ ٭ُنٌ ٖدنظ ٱنُٺڀ إٖ ٵپنُٗ عنڀ صپذغنىڃ فضننً             دنه ٵنجٻ 
صٶىٽىث ځضً ځضً عڀ صأصىڅٍ أٱچجهث َٲچٍ د٪ٞٺڀ د٪ٞج دُڄ َوٌ ثٽْج٩ز ځىصجڃ ٕنوَو ود٪نوڇ   

 ّچىثس ثٽٍَٖٻ 
   
أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ ځقڂو عچج َََو دڄ هجًوڃ ثڅنج ّنپُڂجڃ ثٽضُڂنٍ ٩نڄ أدنٍ ثٽ٪نٗء       [  34]  

أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أصنٍ دٶٚن٪ز ځنڄ عٌَنو ٱىٝن٪ش      ؽچوح  ٩ڄ ّڂٌر دڄ
دننُڄ َننوٌ ثٽٶننىٿ ٱض٪جٵذىهننج إٽننً ثٽ٦هننٌ ځننڄ ٭ننوور َٶننىٿ ٵننىٿ وَؾپننِ آمننٌوڃ ٱٶننجٻ ًؽننټ   
ٽْڂٌر دڄ ؽچوح أځج ٹجڅش صڂو ٱٶجٻ ّنڂٌر ځنڄ أٌ ٕنٍء ص٪ؾنخ ځنج ٹجڅنش عڂنز وٖ ههچنج         

 وإٔجً دُوڇ إٽً ثٽْڂجء 
   

  ٩پُه وّپڀ دجح ٱٍ فْڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل
   
فوعچج ځقڂو دڄ ّ٪ُو أمذٌڅج ٩ذو ثٽٌفڂڄ دنڄ ځقڂنو ٩نڄ إٔن٪ظ دنڄ ّنىثً ٩نڄ        [  35]  

ًأَننش ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٱننٍ ٽُپننز  أدننٍ إّننقجٳ ٩ننڄ ؽننجدٌ دننڄ ّننڂٌر ٵننجٻ  
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أٝقُجڃ و٩پُه فپز فڂٌثء ٱؾ٪پش ثڅ٦ٌ إٽُه وإٽً ثٽٶڂٌ ٱپهى ٹجڃ أفْڄ ٱٍ ٩ُچنٍ ځنڄ   
 ثٽٶڂٌ 

   
ذٌڅننج إدننٌثهُڀ دننڄ ثٽڂچننيً عچننج ٩ذننو ثٽ٪ََننَ دننڄ أدننٍ ثٽغجدننش ثٽَهننٌٌ فننوعچٍ        أم[  36]  

إّڂج٩ُټ دڄ إدٌثهُڀ دڄ أمٍ ځىًّ ٩ڄ ٩ڂه ځىًّ دڄ ٩ٶذز ٩ڄ ٹٌَخ ٩ڄ دنڄ ٩ذنجُ   
ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ أٱپنؼ ثٽغچُضنُڄ إىث صٺپنڀ ًةنٍ ٹنجٽچىً َننٌػ ځنڄ          ٵجٻ 

 دُڄ عچجَجڇ  
   
ڃ عچج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج ځْ٪ٌ ٩ڄ ٩ذو ثٽڂپٸ دنڄ ٩ڂُنٌ   أمذٌڅج ځقڂىه دڄ ٭ٗ[  37]  

ځج ًأَش أفوث أڅؾو وٖ أؽىه وٖ إٔنؾ٨ وٖ أٝنىأ وأوٝنأ ځنڄ ًّنىٻ      ٵجٻ ٵجٻ دڄ ٩ڂٌ 
 ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

   
أمذٌڅج إدٌثهُڀ دڄ ثٽڂچيً ثٽقَثٿ عچج ٩ذو ثهلل دنڄ ځىّنً عچنج أّنجځز دنڄ ٍَنو ٩نڄ        [  41]  

ٙنٲٍ ٽچنج   جً دڄ َجٌّ ٵجٻ ٵپش ٽپٌدُن٨ دچنش ځ٪نىى دنڄ ٩ٲنٌثء      أدٍ ٩ذُور دڄ ځقڂو دڄ ٩ڂ
 ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٽش َج دچٍ ٽى ًأَضه ًأَش ثٽٖڂِ ١جٽ٪ز 

   
ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل   أمذٌڅج فؾنجػ دنڄ ځچهنجٻ عچنج دنڄ ّنپڂز ثڅنج عجدنش ٩نڄ أڅنِ ٵنجٻ            [  40]  

وځج ځْْش فٌَنٌر وٖ   ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أٍهٌ ثٽپىڃ ٹجڃ ٩ٌٵه ثٽپؤٽؤ إىث ځًٖ صٺٲأ
 هَذجؽز أٽُڄ ځڄ ٹٲه وٖ ٕڂڂش ًثةقز ٵ٠ أ١ُخ ځڄ ًثةقضه ځْٺز وٖ ٭ٌُهج  

   
منوځش  أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ ثڅج فڂجه دڄ َََو ٩نڄ عجدنش ٩نڄ أڅنِ دنڄ ځجٽنٸ ٵنجٻ        [  40]  

ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱڂج ٵجٻ ٽٍ أٯ ٵ٠ وٖ ٵجٻ ٽٍ ٽٍٖء ٙچ٪ضه ٽنڀ ٙنچ٪ش   
ٗ ٙچ٪ش ٹيث وٹيث وٵجٻ ٖ وثهلل ځج ځْْنش دُنوٌ هَذجؽنج وٖ فٌَنٌث أٽنُڄ      ٹيث وٹيث أو ه

ځڄ َو ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وٖ وؽوس ًَقج ٵ٠ و٩ٌٱج ٹجڃ أ١ُخ ځڄ ٩ٌٯ 
 أو ًَـ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َََو ثٽٌٱج٩ٍ عچج أدنى دٺنٌ ٩نڄ فذُنخ دنڄ منوًر فنوعچٍ ًؽنټ         [  41]  

ٹچش ځ٨ أدٍ فنُڄ ًؽنڀ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ځنج٩َ دنڄ         دچٍ فٌَٔ ٵجٻ  ځڄ
ځجٽٸ ٱپڂنج أميصنه ثٽقؾنجًر أ٩ًذنش ٱٞنڂچٍ إٽُنه ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱْنأٻ            

 ٩پٍ ځڄ ٩ٌٳ إد٢ه ځغټ ًَـ ثٽڂْٸ 
   
 ٩ڄ ثٽذٌثء ٵجٻ ّأٽه ًؽنټ أًأَنش ٹنجڃ   فوعچج أدى څ٪ُڀ عچج ٍهٌُ ٩ڄ أدٍ إّقجٳ [  42]  

 وؽه ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځغټ ثٽُْٰ ٵجٻ ٖ ځغټ ثٽٶڂٌ 
   
ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل   أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج ٌَٕٸ ٩ڄ ث٩ْڂٔ ٩ڄ إدٌثهُڀ ٵجٻ [  43]  
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 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َ٪ٌٯ دجٽپُټ دٌَـ ثٽ٢ُخ  
   
ٕنڂٍ ثڅنج   أمذٌڅج ځجٽٸ دڄ إّڂج٩ُټ عچج إّنقجٳ دنڄ ثٽٲٞنټ دنڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ ثٽهج      [  44]  

أڃ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٽننڀ َْننپٸ ثٽڂٮُننٌر دننڄ ٢٩ُننز ٩ننڄ أدننٍ ثٽَدُننٌ ٩ننڄ ؽننجدٌ 
١ٌَٶج أو ٖ َْپٸ ١ٌَٶج ٱُضذ٪ه أفو إٖ ٩ٌٯ أڅه ٵنو ّنپٺه ځنڄ ١ُنخ ٩ٌٵنه أو ٵنجٻ ځنڄ        

 ًَـ ٩ٌٵه دجح 
   

 دجح ځج أٹٌٿ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځڄ ٹٗٿ ثٽڂىصً  
   
ٹنجڃ ًّنىٻ   ڃ ثڅج ځقڂو دڄ ٩ڂٌ ثٽپُغٍ ٩ڄ أدٍ ّنپڂز ٵنجٻ   أمذٌڅج ؽ٪ٲٌ دڄ ٩ى[  45]  

ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َأٹټ ثٽهوَز وٖ َٶذنټ ثٽٚنوٵز ٱأهنوس ٽنه ثځنٌأر ځنڄ َهنىه مُذنٌ         
ٕجر ځٚپُز ٱضچجوٻ ځچهج وصچجوٻ ځچهج دٌٖ دڄ ثٽذٌثء عنڀ ًٱن٨ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ       

دنڄ ثٽذنٌثء ٱأًّنټ إٽُهنج ثٽچذنٍ ٙنپً       َوڇ عڀ ٵجٻ إڃ هيڇ صنذٌڅٍ ثڅهج ځْڂىځز ٱڂجس دٌٖ 
ثهلل ٩پُه وّپڀ ځج فڂپٸ ٩پً ځج ٙچ٪ش ٱٶجٽنش إڃ ٹچنش څذُنج ٽنڀ َٞنٌٷ ٕنٍء وإڃ ٹچنش        
ځپٺج أًفش ثٽچجُ ځچٸ ٱٶجٻ ٱٍ ځٌٝه ځج ٍٽش ځڄ ثْٹپنز ثٽضنٍ أٹپنش دنُذنٌ ٱهنيث أوثڃ      

 ثڅٶ٢ج٧ أدهٌٌ  
   
  [46  ]  ٌ ٹنجڃ ؽنجدٌ دنڄ    ٌ ٵنجٻ  أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ څجٱ٨ ثڅج ٕ٪ُخ دڄ أدٍ فڂَر ٩نڄ ثٽَهن

٩ذو ثهلل َقوط ثڃ َهىهَز ځڄ أهټ مُذٌ ّڂش ٕجر ځٚپُز عڀ أهوصهج إٽً ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل   
٩پُنه وّنپڀ ٱأمني ثٽچذنٍ ٙننپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ځچهنج ثٽنيًث٧ ٱأٹننټ ځچهنج وأٹنټ ثٽنٌه٠ ځننڄ            
أٙقجده ځ٪ه عڀ ٵجٻ ٽهڀ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثًٱ٪ىث أَوَٺڀ وأًّټ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل 

پُه وّپڀ إٽً ثٽُهىهَز ٱو٩جهج ٱٶجٻ ٽهج أّڂڂش هيث ثٽٖجر ٱٶجٽنش څ٪نڀ وځنڄ أمذنٌٷ ٱٶنجٻ      ٩
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أمذٌصچٍ هيڇ ٱٍ َوٌ ثٽيًث٧ ٱٶجٽش څ٪ڀ ٵنجٻ ٱڂنجىث أًهس إٽنً    
ىٽٸ ٵجٽش ٵپش إڃ ٹجڃ څذُج ٽڀ ٌَٞڇ وإڃ ٽڀ َٺڄ څذُج ثّنضٌفچج ځچنه ٱ٪ٲنج ٩چهنج ًّنىٻ ثهلل      

پڀ وٽنڀ َ٪جٵذهنج وصنىٱٍ د٪نٜ أٙنقجده ثٽنيَڄ أٹپنىث ځنڄ ثٽٖنجر وأفنضؾڀ           ٙپً ثهلل ٩پُه وّ
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩پً ٹجهپه ځڄ أؽټ ثٽيٌ أٹټ ځڄ ثٽٖجر فؾڂه أدنى هچنو ځنىٽً    

 دچٍ دُجٝز دجٽٶٌڃ وثٽٖٲٌر وهى ځڄ دچٍ عڂجځز وهڀ فٍ ځڄ ثْڅٚجً  
   
دڄ أدٍ ّن٪ُو ثٽڂٶذنٌٌ ٩نڄ     أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ثٽپُظ فوعچٍ ّ٪ُو[  47]  

ٽڂج ٱضقچج مُذٌ أهوَش ٽٌّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٕجر ٱُهج ّڀ ٱٶنجٻ  أدٍ هٌٌَر ٵجٻ 
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثؽڂ٪ىث ٽٍ ځڄ ٹجڃ ههچج ځڄ ثٽُهىه ٱؾڂ٪ىث ٽنه ٱٶنجٻ ٽهنڀ    

ىث څ٪ڀ َنج  ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إڅٍ ّجةپٺڀ ٩ڄ ٍٕء ٱهټ أڅضڀ ٙجهٵٍ ٩چه ٱٶجٽ
أدج ثٽٶجّڀ ٱٶجٻ ٽهڀ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځنڄ أدنىٹڀ ٵنجٽىث أدىڅنج ٱنٗڃ ٱٶنجٻ ٽهنڀ        
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹيدضڀ دټ أدىٹڀ ٱٗڃ ٵجٽىث ٙوٵش ودًٌس ٱٶنجٻ ٽهنڀ هنټ    
أڅضڀ ٙجهٵٍ ٩ڄ ٍٕء إڃ ّأٽضٺڀ ٩چه ٱٶجٽىث څ٪ڀ وإڃ ٹيدچجٷ ٩ٌٱش ٹيدچج ٹڂج ٩ٌٱش ٱٍ 
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ٱٶجٻ ٽهڀ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱڂڄ أهټ ثٽچجً ٱٶجٽىث څٺنىڃ ٱُهنج َْنٌُث عنڀ     آدجةچج 
صنپٲىڅج ٱُهج ٱٶجٻ ٽهڀ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ثمْنؤوث ٱُهنج وثهلل ٖ څنپٲٺنڀ ٱُهنج        
أدوث عڀ ٵجٻ ٽهڀ هټ أڅضڀ ٙجهٵٍ ٩نڄ ٕنٍء إڃ ّنأٽضٺڀ ٩چنه ٵنجٽىث څ٪نڀ ٵنجٻ هنټ ؽ٪پنضڀ ٱنٍ           

ىث څ٪ڀ ٵجٻ ځنج فڂپٺنڀ ٩پنٍ ىٽنٸ ٵنجٽىث أًهڅنج إڃ ٹچنش ٹجىدنج أڃ څْنضٌَـ          هيڇ ثٽٖجر ّڂج ٵجٽ
 ځچٸ وإڃ ٹچش څذُج ٽڀ ٌَٞٷ  

   
 دجح ٱٍ ّنجء ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

   
ځج ّتټ ثٽچذنٍ  أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ دڄ ثٽڂچٺوً ٩ڄ ؽجدٌ ٵجٻ [  51]  

 ٵجٻ دڄ ٩ُُچز إىث ٽڀ َٺڄ ٩چوڇ و٩و  ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ُٕتج ٵ٠ ٱٶجٻ ٖ ٵجٻ أدى ځقڂو
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌثڃ عچج أدى هثوه ثٽ٢ُجٽٍْ ٩ڄ ٍځ٪ز ٩ڄ أدنٍ فنجٍٿ ٩نڄ    [  50]  

 ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ فُُج ٖ َْأٻ ُٕتج إٖ أ٢٩جڇ ّهټ دڄ ّ٪ُو ٵجٻ 
   
ڂننو دننڄ إّننقجٳ أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ أفڂننو دننڄ أدننٍ مپننٰ عچننج ٩ذننو ثٽننٌفڂڄ دننڄ ځق [  50]  

ٍفڂنش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه     فوعچٍ ٩ذو ثهلل دڄ أدٍ دٺٌ ٩ڄ ًؽټ ځڄ ثٽ٪ٌح ٵجٻ 
وّپڀ َىٿ فچُڄ وٱنٍ ًؽپنٍ څ٪نټ ٹغُٲنز ٱى١تنش ٩پنً ًؽنټ ًّنىٻ ثهلل ص٪نجٽً ٙنپً ثهلل           
٩پُه وّپڀ ٱچٲقچٍ څٲقز دْىٟ ٱٍ َوڇ وٵجٻ دْڀ ثهلل أوؽ٪ضچٍ ٵجٻ ٱذش ٽچٲٍْ ٖةڂج أٵىٻ 

ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱذنش دپُپنز ٹڂنج َ٪پنڀ ثهلل ٱپڂنج أٙنذقچج إىث ًؽنټ           أوؽ٪ش ًّىٻ ثهلل 
َٶىٻ أَڄ ٱٗڃ ٵجٻ ٵپش هيث وثهلل ثٽيٌ ٹجڃ ځچٍ دجْځِ ٵجٻ ٱجڅ٢پٶش وأڅج ځضننىٯ ٱٶنجٻ   
ٽننٍ ًّننىٻ ثهلل ص٪ننجٽً ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ثڅننٸ و١تننش دچ٪پننٸ ٩پننً ًؽپننٍ دننجْځِ           

 ٱنيهج دهج   ٱأوؽ٪ضچٍ ٱچٲقضٸ څٲقز دجٽْىٟ ٱهيڇ عڂجڅىڃ څ٪ؾز
   
أمذٌڅج َ٪ٶىح دڄ فڂُنو عچنج ٩ذنو ثٽ٪ََنَ دنڄ ځقڂنو ٩نڄ دنڄ أمنٍ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ            [  51]  

إڃ ؽذٌَټ ٵجٻ ځج ٱٍ ثًْٛ أهټ ٩ٌٖر أدُجس إٖ ٵپذنضهڀ ٱڂنج وؽنوس أفنوث     ثٽَهٌٌ ٵجٻ 
 إٔو إڅٲجٵج ٽهيث ثٽڂجٻ ځڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

   
 ه وّپڀ دجح ٱٍ صىث٨ٝ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُ

   
فوعچج ځقڂو دڄ فڂُو عچج ثٽٲٞټ دڄ ځىّنً عچنج ثٽقْنُڄ دنڄ وثٵنو ٩نڄ َقُنً دنڄ         [  52]  

ٹنجڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٺغنٌ ثٽنيٹٌ وَٶنټ         ٩ٶُټ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ أدٍ أوٱنً ٵنجٻ   
ثٽپٮننى و٢َُننټ ثٽٚننٗر وَٶٚننٌ ثٽن٢ذننز وٖ َننأڅٰ وٖ َْننضچٺٰ ثڃ َڂٖننٍ ځنن٨ ثًْځپننز        

 جؽضهڂج  وثٽڂْٺُڄ ٱُٶٍٞ ٽهڂج ف
   

 دجح ٱٍ وٱجر ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
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فوعچج ّپُڂجڃ دڄ فٌح ثڅج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ أَىح ٩ڄ ٩ٺٌځز ٵجٻ ٵجٻ ثٽ٪ذنجُ  [  53]  

٩ْپڂڄ ځج دٶجء ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱُچج ٱٶجٻ َنج ًّنىٻ   ًًٝ ثهلل ص٪جٽً ٩چه 
٩ٌَٖنج صٺپڂهنڀ ځچنه ٱٶنجٻ ٖ أٍثٻ دنُڄ      ثهلل ثڅٍ ًأَضهڀ ٵو آىوٷ وآىثٷ ٭ذجًهڀ ٱپى ثصنيس 

أ٥هٌهڀ ٢َنؤوڃ ٩ٶذنٍ وَچنج٩ٍىڅٍ ًهثةنٍ فضنً َٺنىڃ ثهلل هنى ثٽنيٌ ٌََقچنٍ ځنچهڀ ٵنجٻ            
 ٱ٪پڂش ثڃ دٶجءڇ ٱُچج ٵپُټ 

   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ځىًّ عچج َقُنً دنڄ فڂنَر ٩نڄ ثْوٍث٩نٍ ٩نڄ هثوه دنڄ ٩پنٍ         [  54]  

وڃ ٩ٶذننٍ وأ١ننأ أ٩ٶننجدهڀ فضننً   ٵُننټ َننج ًّننىٻ ثهلل أٖ څقؾذننٸ ٱٶننجٻ ٖ ه٩ننىهڀ ٢َننؤ   ٵننجٻ 
 ٌََقچٍ ثهلل ځچهڀ  

   
أمذٌڅج ٍٹٌَج دڄ ٩وٌ عچج فجصڀ دڄ إّڂج٩ُټ ٩ڄ أڅنُِ دنڄ أدنٍ َقُنً ٩نڄ أدُنه       [  55]  

مٌػ ٩پُچج ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ ځٌٝنه ثٽنيٌ   ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو ثٽنوًٌ ٵجٻ 
      ٌ ٱجّنضىي ٩پُنه    ځجس ٱُه وڅقڄ ٱٍ ثٽڂْؾو ٩جٙذج ًأّنه دنٌٵنز فضنً أهنىي څقنى ثٽڂچذن

وثصذ٪چجڇ ٵجٻ وثٽيٌ څٲٍْ دُوڇ ثڅٍ ْڅ٦نٌ إٽنً ثٽقنىٛ ځنڄ ځٶنجځٍ هنيث عنڀ ٵنجٻ إڃ ٩ذنوث          
٩ٌٝش ٩پُه ثٽوڅُج وٍَچضهج ٱجمضجً ثِمٌر ٵجٻ ٱپڀ َٲ٢ڄ ٽهج أفو ٭ُنٌ أدنٍ دٺنٌ ٱنيًٱش     
٩ُچجڇ ٱذٺً عڀ ٵجٻ دټ څٲوَٸ دادجةچنج وأځهجصچنج وأڅٲْنچج وأځىثٽچنج َنج ًّنىٻ ثهلل ٵنجٻ عنڀ هنذ٠          

 ٵجٿ ٩پُه فضً ثٽْج٩ز  ٱڂج
   
أمذٌڅج مپُٲز دنڄ مُنجٟ عچنج دٺنٌ دنڄ ّنپُڂجڃ عچنج دنڄ إّنقجٳ فنوعچٍ ٩ذنو ثهلل دنڄ             [  56]  

٩ڂٌ دڄ ٩پٍ دڄ ٩وٌ ٩ڄ ٩ذُو ځىٽً ثٽقٺڀ دڄ أدٍ ثٽ٪جٗ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂنٌو ٩نڄ   
أدٍ ځىَهذز ځىٽً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ٵجٻ ٽٍ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه   

إڅٍ ٵو أځٌس ثڃ أّضٮٲٌ ْهټ ثٽذٶُن٨ ٱنجڅ٢پٴ ځ٪نٍ ٱجڅ٢پٶنش ځ٪نه ٱنٍ ؽنىٯ ثٽپُنټ         وّپڀ 
ٱپڂج وٵٰ ٩پُهڀ ٵجٻ ثٽْٗٿ ٩پُٺڀ َج أهټ ثٽڂٶجدٌ ٽُهچٺڀ ځنج أٙنذقضڀ ٱُنه ځڂنج أٙنذـ ٱُنه       
ثٽچجُ أٵذپش ثٽٲضڄ ٹٶ٨٢ ثٽپُټ ثٽڂ٦پڀ َضذ٨ آمٌهج أوٽهنج ثِمنٌر إٔنو ځنڄ ثْوٽنً عنڀ ثٵذنټ        

َهذز ثڅٍ ٵو أوصُش دڂٲجصُـ مَثةڄ ثٽوڅُج وثٽنپو ٱُهنج عنڀ ثٽؾچنز ٱنُنٌس     ٩پٍ ٱٶجٻ َج أدج ځى
دُڄ ىٽٸ ودُڄ ٽٶنجء ًدنٍ ٵپنش دنجدٍ أڅنش وأځنٍ مني ځٲنجصُـ منَثةڄ ثٽنوڅُج وثٽنپنو ٱُهنج عنڀ              
ثٽؾچز ٵجٻ ٖ وثهلل َج أدى ځىَهذز ٽٶو ثمضٌس ٽٶجء ًدٍ عڀ ثّضٮٲٌ ْهټ ثٽذٶُن٨ عنڀ ثڅٚنٌٯ    

 وّپڀ ٱٍ وؽ٪ه ثٽيٌ ځجس ٱُه  ٱذويء ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه
   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ّپُڂجڃ ٩ڄ ٩ذجه دنڄ ثٽ٪نىثٿ ٩نڄ هنٗٻ دنڄ مذنجح ٩نڄ ٩ٺٌځنز         [  57]  

ٽڂج څَٽش   إىث ؽجء څٌٚ ثهلل وثٽٲضـ آل  ه٩ج ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
دننٍ وّننپڀ ٱج١ڂننز ٱٶننجٻ ٵننو څ٪ُننش إٽننٍ څٲْننٍ ٱذٺننش ٱٶننجٻ ٖ صذٺننٍ ٱئڅننٸ أوٻ أهپننٍ ٽقجٵننج    

ٱٞقٺش ٱٌثهج د٪ٜ أٍوثػ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶپڄ َج ٱج١ڂنز ًأَچنجٷ دٺُنش عنڀ     
ٝقٺش ٵجٽش ثڅه أمذٌڅٍ ثڅه ٵو څ٪ُش إٽُه څٲْه ٱذٺُش ٱٶجٻ ٽٍ ٖ صذٺٍ ٱئڅٸ أوٻ أهپنٍ  
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ٖفٴ دٍ ٱٞقٺش ٱٶنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ   إىث ؽنجء څٚنٌ ثهلل وثٽٲنضـ آل          
 أٱتور وثَٔڂجڃ َڂجڃ وثٽقٺڂز َڂجڅُز   وؽجء أهټ ثٽُڂڄ هڀ أًٳ

   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذنجًٷ عچنج ځقڂنو دنڄ ّنپڂز ٩نڄ دنڄ إّنقجٳ ٩نڄ َ٪ٶنىح دنڄ            [  61]  

ًؽن٨ إٽنٍ ثٽچذنٍ    ٩ضذز ٩ڄ دڄ ٕهجح ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ضذز ٩نڄ ٩جةٖنز ٵجٽنش    
ج وأڅنج أٵنىٻ   ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ىثس َىٿ ځڄ ؽچجٍر ځڄ ثٽذٶ٨ُ ٱىؽنوڅٍ وأڅنج أؽنو ٙنوث٩    

وث ًأّجڇ ٵجٻ دټ ثڅج َج ٩جةٖز وث ًأّجڇ وځج ٌٝٷ ٽى ځش ٵذپٍ ٽٮْپضٸ وٹٲچضٸ وٙنپُش  
٩پُٸ وهٱچضٸ ٱٶپش ٽٺأڅٍ دٸ وثهلل ٽى ٱ٪پش ىٽنٸ ٽٌؽ٪نش إٽنً دُضنٍ ٱ٪ٌّنش ٱُنه دنذ٪ٜ        

 څْجةٸ ٵجٽش ٱضذْڀ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ عڀ دوا ٱٍ وؽ٪ه ثٽيٌ ځجس ٱُه 
   
ٱٌور دڄ أدٍ ثٽڂٮٌثء عچج إدٌثهُڀ دنڄ ځنضنجً ٩نڄ ځقڂنو دنڄ إّنقجٳ ٩نڄ        أمذٌڅج [  60]  

ٵنجٻ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱنٍ ځٌٝنه        ځقڂو دڄ ٹ٪خ ٩ڄ ٩ٌور ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش 
ٙذىث ٩پٍ ّذ٨ ٵٌح ځڄ ّذ٨ آدجً ٕضً فضً أمٌػ إٽً ثٽچجُ ٱج٩هو إٽُهڀ ٵجٻ ٱأٵ٪نوڅجڇ  

ه ٕنچج ثٽٖنٸ ځنڄ ٵذنټ ځقڂنو دنڄ       ٱٍ ځنٞخ ٽقٲٚز ٱٚذذچج ٩پُه ثٽڂجء ٙذج أو ٕچچج ٩پُن 
إّننقجٳ ٱىؽننو ًثفننز ٱنننٌػ ٱٚنن٪و ثٽڂچذننٌ ٱقڂننو ثهلل وأعچننً ٩پُننه وثّننضٮٲٌ ٽپٖننهوثء ځننڄ   
أٙقجح أفو وه٩نج ٽهنڀ عنڀ ٵنجٻ أځنج د٪نو ٱنئڃ ثْڅٚنجً ٩ُذضنٍ ثٽضنٍ آوَنش إٽُهنج ٱنأٹٌځىث              
ٹٌَڂهڀ وصؾجوٍوث ٩نڄ ځْنُتهڀ إٖ ٱنٍ فنو أٖ إڃ ٩ذنوث ځنڄ ٩ذنجه ثهلل ٵنو مُنٌ دنُڄ ثٽنوڅُج            

ُڄ ځج ٩چو ثهلل ٱجمضجً ځج ٩چو ثهلل ٱذٺً أدى دٺٌ و٥ڄ أڅه َ٪چنٍ څٲْنه ٱٶنجٻ ثٽچذنٍ ٙنپً      ود
ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩پً ًّپٸ َج أدج دٺنٌ ّنووث هنيڇ ثْدنىثح ثٽٖنىث٧ً إٽنً ثٽڂْنؾو إٖ دنجح         

 أدٍ دٺٌ ٱئڅٍ ٖ أ٩پڀ أځٌث أٱٞټ ٩چوٌ َوث ٱٍ ثٽٚقذز ځڄ أدٍ دٺٌ  
   
ٱپنُـ دنڄ ّنپُڂجڃ دنڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ ٩نڄ ثٽٶجّنڀ دنڄ           أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ځچٚىً عچنج [  60]  

أىڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ دجٽٚنٗر ٱنٍ ځٌٝنه ٱٶنجٻ         ځقڂو ٩ڄ ٩جةٖنز ٵجٽنش   
ځٌوث أدج دٺٌ َٚپٍ دجٽچجُ عڀ أ٭ڂٍ ٩پُه ٱپڂج ٌٌّ ٩چه ٵجٻ هټ أځٌصڄ أدج دٺنٌ َٚنپٍ   

ّنٰ ځنٌوث   دجٽچجُ ٱٶپش إڃ أدج دٺٌ ًؽټ ًٵُنٴ ٱپنى أځنٌس ٩ڂنٌ ٱٶنجٻ أڅنضڄ ٙنىثفخ َى       
 أدج دٺٌ َٚپٍ دجٽچجُ ٱٌح ٵجةټ ځضڂڄ وَأدً ثهلل وثٽڂؤځچىڃ  

   
صنىٱٍ  أمذٌڅج ّپُڂجڃ دنڄ فنٌح عچنج فڂنجه دنڄ ٍَنو ٩نڄ أَنىح ٩نڄ ٩ٺٌځنز ٵنجٻ            [  61]  

ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َىٿ ثٔعچُڄ ٱقذِ دٶُز َىځه وٽُپضه وثٽٮنو فضنً هٱنڄ ٽُپنز     
 ٩پُه وّپڀ ٽڀ َڂش وٽٺڄ ٩ٌػ دٌوفه ٹڂج ٩ٌػ ثًْد٪جء وٵجٽىث ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل

دٌوؿ ځىّنً ٱٶنجٿ ٩ڂنٌ ٱٶنجٻ ثڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٽنڀ َڂنش وٽٺنڄ ٩نٌػ             
دٌوفننه ٹڂننج ٩ننٌػ دننٌوؿ ځىّننً وثهلل ٖ َڂننىس ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ فضننً    

ٻ ٱٶنجٿ  َٶ٨٢ أَوٌ أٵىثٿ وأٽْچضهڀ ٱپنڀ َنَٻ ٩ڂنٌ َنضٺپڀ فضنً أٍدنو ٕنوٵجڇ ځڂنج َى٩نو وَٶنى          
ثٽ٪ذجُ ٱٶجٻ إڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵو ځجس وإڅه ٽذٌٖ وإڅه َأّڄ ٹڂنج َأّنڄ   
ثٽذٌٖ أٌ ٵنىٿ ٱنجهٱچىث ٙنجفذٺڀ ٱئڅنه أٹنٌٿ ٩پنً ثهلل ځنڄ ثڃ َڂُضنه إځنجصضُڄ أَڂُنش أفنوٹڀ            
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إځجصز وَڂُضه إځجصضُڄ وهى أٹٌٿ ٩پً ثهلل ځنڄ ىٽنٸ أٌ ٵنىٿ ٱنجهٱچىث ٙنجفذٺڀ ٱنئڃ َنٸ ٹڂنج         
د٪َََ ٩پً ثهلل أڃ َذقظ ٩چه ثٽضنٌثح إڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ       صٶىٽىڃ ٱپُِ

وثهلل ځج ځجس فضً صٌٷ ثٽْنذُټ څهؾنج وثٝنقج ٱأفنټ ثٽقنٗٻ وفنٌٿ ثٽقنٌثٿ وڅٺنـ و١پنٴ          
وفجًح وّجٽڀ ځج ٹجڃ أ٩ًً ٭چڀ َضذ٨ دهج ٙنجفذهج ًووُ ثٽؾذنجٻ َننذ٠ ٩پُهنج ثٽ٪ٞنجر      

ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٹنجڃ    دڂنذ٢ه وَڂوً فىٝهج دُوڇ دأڅٚخ وٖ أهأح ځڄ 
ٱُٺڀ أٌ ٵىٿ ٱجهٱچىث ٙجفذٺڀ ٵجٻ وؽ٪پش أٿ أَڂڄ صذٺنٍ ٱٶُنټ ٽهنج َنج أٿ أَڂنڄ صذٺنٍ ٩پنً        
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٽش إڅٍ وثهلل ځنج أدٺنٍ ٩پنً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه       

ٍ أدٺنٍ ٩پنٍ مذنٌ    وّپڀ إٖ أڃ أٹىڃ أ٩پڀ أڅه ٵو ىهخ إٽً ځج هى مٌُ ٽه ځڄ ثٽنوڅُج وٽٺچن  
 ثٽْڂجء ثڅٶ٨٢ ٵجٻ فڂجه مچٶش ثٽ٪ذٌر أَىح فُڄ دپ٬ ههچج 

   
أمذٌڅج ٩ذو ثٽىهجح دڄ ّ٪ُو ثٽوځٖٶٍ عچج ٕن٪ُخ هنى دنڄ إّنقجٳ عچنج ثْوٍث٩نٍ       [  62]  

إىث أٙننجح فننوعچٍ َ٪ننُٔ دننڄ ثٽىٽُننو فننوعچٍ ځٺقننىٻ ثڃ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٵننجٻ 
 ځڄ أ٦٩ڀ ثٽڂٚجةخ أفوٹڀ ځُٚذز ٱپُيٹٌ ځُٚذضه دٍ ٱئڅهج 

   
أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج ٱ٢ٌ ٩ڄ ٢٩جء ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ   [  63]  

 إىث أٙجح أفوٹڀ ځُٚذز ٱپُيٹٌ ځٚجده دٍ ٱئڅهج ځڄ أ٦٩ڀ ثٽڂٚجةخ 
   
فوعچج ځقڂو دڄ أفڂو دڄ أدٍ مپٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ ځقڂو ٩ڄ أدُنه ٵنجٻ   [  64]  

 ٹٌ ثٽچذٍ ٵ٠ ثٖ دٺً  ځج ّڂ٪ش دڄ ٩ڂٌ َي
   
ثڃ ٱج١ڂنز  أمذٌڅج أدنى ثٽچ٪ڂنجڃ عچنج فڂنجه دنڄ ٍَنو ٩نڄ عجدنش ٩نڄ أڅنِ دنڄ ځجٽنٸ             [  65]  

ٵجٽش َج أڅِ ٹُٰ ١جدش أڅٲْٺڀ ثڃ صقغىث ٩پً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ثٽضنٌثح      
جڇ وث وٵجٽش َج أدضجڇ ځڄ ًده ځج أهڅجڇ وث أدضجڇ ؽچز ثٽٲٌهوُ ځنأوثڇ وث أدضنجڇ إٽنً ؽذٌَنټ څچ٪ن     

 أدضجڇ أؽجح ًدج ه٩جڇ ٵجٻ فڂجه فُڄ فوط عجدش دٺً وٵجٻ عجدش فُڄ فوط ده أڅِ دٺً  
   
فوعچج ٩ٲجڃ عچج فڂنجه دنڄ ّنپڂز ٩نڄ عجدنش ٩نڄ أڅنِ ىٹنٌ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه            [  66]  

ٕهوصه َىٿ همټ ثٽڂوَچز ٱڂج ًأَش َىځج ٵ٠ ٹجڃ أفْڄ وٖ أٝىأ ځڄ َىٿ همنټ  وّپڀ ٵجٻ 
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وٕهوصه َىٿ ځىصه ٱڂج ًأَش َىځج ٹجڃ أٵنذـ وٖ   ٩پُچج ٱُه ًّىٻ ثهلل

 أ٥پڀ ځڄ َىٿ ځجس ٱُه ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ځ٨ُ٢ عچج هُٖڀ ٩نڄ أدنٍ ٩ذنو ثٽؾپُنټ ٩نڄ أدنٍ فٌَنَ ثٍْهٌ        [  67]  

ثڅنج څؾنوٷ َنىٿ ثٽٶُجځنز     ٵجٻ ٩ذو ثهلل دڄ ّٗٿ ٽپچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َج ًّنىٻ ثهلل  ٵجٻ 
 ٵجةڂج ٩چو ًدٸ وأڅش ځقڂجًر وؽچضجٷ ځْضقٍ ځڄ ًدٸ ځڂج أفوعش أځضٸ ځڄ د٪وٷ  

   
أمذٌڅننج ثٽٶجّننڀ دننڄ ٹغُننٌ ٵننجٻ ّننڂ٪ش ٩ذننو ثٽننٌفڂڄ دننڄ ٕننٌَـ َقننوط ٩ننڄ أدننٍ    [  71]  
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ثڃ ثّْىه ٩ڄ أدٍ ٱٌور ځىٽً أدٍ ؽهټ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ   
څَٽش ٩پً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ   إىث ؽنجء څٚنٌ ثهلل وثٽٲنضـ      هيڇ ثٽْىًر ٽڂج أ

وًأَننش ثٽچننجُ َننومپىڃ ٱننٍ هَننڄ ثهلل أٱىثؽننج آل  ٵننجٻ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ           
 ٽُنٌؽڄ ځچهج أٱىثؽج ٹڂج همپىڇ أٱىثؽج 

   
أمذٌڅٍ أدى دٺٌ ثٽڂٌٌٚ ٩ڄ ّپُڂجڃ أدٍ أَىح ثٽنَث٩ٍ ٩ڄ َقًُ دنڄ ّن٪ُو   [  70]  

همنټ ٩ذنو ثهلل دنڄ ثْهنضڀ     ٌ ٩ڄ ځ٪ٌوٯ دڄ مٌدىى ثٽڂٺٍ ٩ڄ مجٽو دڄ ځ٪وثڃ ٵنجٻ  ثْځى
٩پً ٩ڂنٌ دنڄ ٩ذنو ثٽ٪ََنَ ځن٨ ثٽ٪جځنز ٱپنڀ َٲؾنأ ٩ڂنٌ إٖ وهنى دنُڄ َوَنه َنضٺپڀ ٱقڂنو ثهلل               
وأعچً ٩پُه عڀ ٵجٻ أځج د٪و ٱئڃ ثهلل مپٴ ثٽنپٴ ٭چُج ٩نڄ ١نج٩ضهڀ آځچنج ٽڂ٪ٚنُضهڀ وثٽچنجُ      

پٲىڃ ٱجٽ٪ٌح دٖنٌ صپنٸ ثٽڂچنجٍٻ أهنټ ثٽقؾنٌ وأهنټ ثٽنىدٌ        َىځتي ٱٍ ثٽڂچجٍٻ وثٽٌأٌ ځنض
وأهټ ثٽودٌ صؾضجٍ هوڅهڀ ١ُذجس ثٽوڅُج وًمجء ٩ُٖهج ٖ َْأٽىڃ ثهلل ؽڂج٩ز وٖ َضپنىڃ ٽنه   
ٹضجدج ځُضهڀ ٱٍ ثٽچجً وفُهڀ أ٩ڂً څؾِ ځ٨ ځج ٖ َقٍٚ ځنڄ ثٽڂٌ٭نىح ٩چنه وثٽڂَهنىه     

ٖ ځڄ أڅٲْهڀ ٩َََ ٩پُه ځج ٩چضڀ ٱُه ٱپڂج أًثه ثهلل أڃ َچٌٖ ٩پُهڀ ًفڂز د٪ظ إٽُهڀ ًّى
فٌَ٘ ٩پُٺڀ دجٽڂؤځچُڄ ًووٯ ًفنُڀ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ و٩پُنه ثٽْنٗٿ وًفڂنز ثهلل        
ودٌٹجصننه ٱپننڀ َڂننچ٪هڀ ىٽننٸ أڃ ؽٌفننىڇ ٱننٍ ؽْننڂه وٽٶذننىڇ ٱننٍ ثّننڂه وځ٪ننه ٹضننجح ځننڄ ثهلل   

ْن٠  څج١ٴ ٖ َٶىٿ إٖ دأځٌڇ وٖ ٌَفټ إٖ دئىڅه ٱپڂج أځٌ دجٽ٪َځنز وفڂنټ ٩پنً ثٽؾهنجه ثڅذ    
ْځٌ ثهلل ٽىعه ٱأٱپؼ ثهلل فؾضه وأؽجٍ ٹپڂضه وأ٥هنٌ ه٩ىصنه وٱنجًٳ ثٽنوڅُج صٶُنج څٶُنج عنڀ ٵنجٿ         
د٪وڇ أدى دٺٌ ٱْپٸ ّچضه وأمي ّذُپه وثًصوس ثٽ٪ٌح أو ځڄ ٱ٪ټ ىٽٸ ځچهڀ ٱنأدً أڃ َٶذنټ   
ځچهڀ د٪و ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إٖ ثٽيٌ ٹجڃ ٵجدٗ ثڅض٧َ ثٽُْىٯ ځنڄ أ٭ڂجههنج   

چٌُثڃ ٱٍ ٕ٪پهج عڀ څٺخ دأهټ ثٽقٴ أهټ ثٽذج١ټ ٱپڀ َذٌؿ َٶ٨٢ أوٙجٽهڀ وَْٶٍ وأوٵو ثٽ
ثًْٛ هځجءهڀ فضً أهمپهڀ ٱٍ ثٽيٌ مٌؽنىث ځچنه وٵنًٌهڀ دجٽنيٌ څٲنٌوث ٩چنه وٵنو ٹنجڃ         
أٙجح ځڄ ځجٻ ثهلل دٺنٌث ٌَصنىٌ ٩پُنه وفذٖنُز أًٝن٪ش وٽنوث ٽنه ٱنٌأي ىٽنٸ ٩چنو ځىصنه            

وٱجًٳ ثٽوڅُج صٶُج څٶُج ٩پً ځچهنجػ ٙنجفذه    ٭ٚز ٱٍ فپٶه ٱأهي ىٽٸ إٽً ثٽنپُٲز ځڄ د٪وڇ
عڀ ٵجٿ د٪وڇ ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢نجح ٱڂٚنٌ ثْځٚنجً ومپن٠ ثٽٖنور دنجٽپُڄ وفْنٌ ٩نڄ ىًث٩ُنه          
وٕڂٌ ٩ڄ ّجٵُه و٩و ٽٓځىً أٵٌثڅهج وٽپقٌح آٽضهنج ٱپڂنج أٙنجده ٱضنً ثٽڂٮُنٌر دنڄ ٕن٪ذز        

ثّنضهټ َقڂنو    أځٌ دڄ ٩ذجُ َْأٻ ثٽچجُ هټ َغذضىڃ ٵجصپه ٱپڂج ٵُټ ٱضً ثٽڂٮُنٌر دنڄ ٕن٪ذز   
ًده أڃ ٖ َٺىڃ أٙجده ىو فٴ ٱٍ ثٽٲٍء ٱُقضؼ ٩پُنه دأڅنه إڅڂنج ثّنضقټ هځنه دڂنج ثّنضقټ        
ځڄ فٶه وٵو ٹجڃ أٙجح ځڄ ځجٻ ثهلل دٞ٪ز وعڂجڅُڄ أٽٲج ٱٺٌْ ٽهج ًدج٩ه وٹٌڇ دهج ٹٲجٽز 
أوٖهڇ ٱأهثهج إٽً ثٽنپُٲز ځڄ د٪وڇ وٱجًٳ ثٽوڅُج صٶُج څٶُج ٩پً ځچهجػ ٙنجفذُه عنڀ َنج ٩ڂنٌ     

ثٽنوڅُج وٽنوصٸ ځپىٹهنج وأٽٶڂضنٸ عنوَُهج وڅذنش ٱُهنج صپضڂْنهج ځ٦جڅهنج ٱپڂنج وٽُضهنج أٽٶُضهنج              دچٍ
فُظ أٽٶجهنج ثهلل هؾٌصهنج وؽٲىصهنج وٵنيًصهج آٖځنج صنَوهس ځچهنج ٱجٽقڂنو هلل ثٽنيٌ ؽنٗ دنٸ            
فىدضچج وٹٰٖ دٸ ٹٌدضچج ٱجځٜ وٖ صپضٲش ٱئڅنه ٖ َ٪نَ ٩پنً ثٽقنٴ ٕنٍء وٖ َنيٻ ٩پنً        

يث وثّضٮٲٌ ثهلل ٽٍ وٽپڂؤځچُڄ وثٽڂؤځچجس ٵنجٻ أدنى أَنىح ٱٺنجڃ     ثٽذج١ټ ٍٕء أٵىٻ ٵىٽٍ ه
 ٩ڂٌ دڄ ٩ذو ثٽ٪َََ َٶىٻ ٱٍ ثٽٍٖء ٵجٻ ٽٍ دڄ ثْهضڀ ثځٜ وٖ صپضٲش  
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 دجح ځج أٹٌٿ ثهلل ص٪جٽً څذُه ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ د٪و ځىصه  
   
أدننى فننوعچج أدننى ثٽچ٪ڂننجڃ عچننج ّنن٪ُو دننڄ ٍَننو عچننج ٩ڂننٌو دننڄ ځجٽننٸ ثٽچٺننٌٌ فننوعچج      [  70]  

ٵقن٠ أهنټ ثٽڂوَچنز ٵق٢نج ٕنوَوث ٱٖنٺىث إٽنً ٩جةٖنز ٱٶجٽنش          ثٽؾىٍثء أوُ دڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ 
ثڅ٦ٌوث ٵذٌ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱجؽ٪پىث ځچه ٹىوث إٽً ثٽْنڂجء فضنً ٖ َٺنىڃ دُچنه     
ودُڄ ثٽْڂجء ّٶٰ ٵجٻ ٱٲ٪پىث ٱڂ٢ٌڅج ځ٢ٌث فضً څذش ثٽ٪ٖخ وّڂچش ثٔدټ فضنً صٲضٶنش   

 ٽٲضٴ ځڄ ثٽٖقڀ ٱْڂٍ ٩جٿ ث
   
ٽڂنج ٹنجڃ أَنجٿ ثٽقنٌر ٽنڀ      أمذٌڅج ځٌوثڃ دڄ ځقڂو ٩ڄ ّ٪ُو دنڄ ٩ذنو ثٽ٪ََنَ ٵنجٻ     [  71]  

َؤىڃ ٱٍ ځْؾو ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ عٗعج وٽڀ َٶڀ وٽڀ َذٌؿ ّ٪ُو دنڄ ثٽڂْنُخ ځنڄ    
ثٽڂْؾو وٹجڃ ٖ َ٪ٌٯ وٵش ثٽٚٗر ثٖ دهڂهڂنز َْنڂ٪هج ځنڄ ٵذنٌ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه        

  وّپڀ ٱيٹٌ ځ٪چجڇ
   
فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ثٽپُظ فوعچٍ مجٽو وهى دنڄ َََنو ٩نڄ ّن٪ُو هنى      [  72]  

ثڃ ٹ٪ذج همټ ٩پنً ٩جةٖنز ٱنيٹٌوث ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل      دڄ أدٍ هٗٻ ٩ڄ څذُه دڄ وهخ 
٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ ٹ٪خ ځج ځڄ َىٿ ٢َپ٨ ثٖ څَٻ ّذ٪ىڃ أٽٲج ځڄ ثٽڂٗةٺز فضً َقٲنىث دٶذنٌ   

وّپڀ ٌَٞدىڃ دأؽچقضهڀ وَٚپىڃ ٩پً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه     ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه
وّپڀ فضً إىث أځْىث ٩ٌؽىث وهذ٠ ځغپهڀ ٱٚچ٪ىث ځغټ ىٽٸ فضً إىث ثڅٖٶش ٩چه ثًْٛ 

 مٌػ ٱٍ ّذ٪ُڄ أٽٲج ځڄ ثٽڂٗةٺز ََٱىڅه  
   

 دجح ثصذج٧ ثٽْچز 
   
٩ذو ثٽنٌفڂڄ ٩نڄ   أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ثڅج عىً دڄ َََو فوعچٍ مجٽو دڄ ځ٪وثڃ ٩ڄ [  73]  

ٙننپً ٽچننج ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٙننٗر ٩ڂننٌو ٩ننڄ ٩ٌدننجٛ دننڄ ّننجًَز ٵننجٻ 
ثٽٲؾٌ عنڀ و٦٩چنج ځى٦٩نز دپُٮنز ىًٱنش ځچهنج ثٽ٪ُنىڃ ووؽپنش ځچهنج ثٽٶپنىح ٱٶنجٻ ٵجةنټ َنج              
ًّىٻ ثهلل ٹأڅهج ځى٦٩ز ځىه٧ ٱأوٙنچج ٱٶنجٻ أوٙنُٺڀ دضٶنىي ثهلل وثٽْنڂ٨ وثٽ٢ج٩نز وثڃ       

َ٪نُٔ ځنچٺڀ د٪نوٌ ٱْنٌُي ثمضٗٱنج ٹغُنٌث ٱ٪پنُٺڀ دْنچضٍ وّنچز           ٹجڃ ٩ذوث فذُٖج ٱئڅنه ځنڄ  
ثٽنپٲجء ثٽٌثٕوَڄ ثٽڂهوَُڄ ٩ٞىث ٩پُهج دجٽچىثؽي وإَجٹڀ وثٽڂقوعجس ٱئڃ ٹټ ځقوعز دو٩نز  

 وٵجٻ أدى ٩جٙڀ ځٌر وإَجٹڀ وځقوعجس ثْځىً ٱئڃ ٹټ دو٩ز ٝٗٽز 
   
ٹنجڃ ځنڄ   ثٽَهٌٌ ٵنجٻ  أمذٌڅج أدى ثٽڂٮٌُر عچج ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ َىڅِ دڄ َََو ٩ڄ [  74]  

ځًٞ ځڄ ٩پڂجةچج َٶىٽىڃ ث٩ٖضٚجٿ دجٽْچز څؾجر وثٽ٪پڀ َٶذٜ ٵذٞنج ّنٌَ٪ج ٱنچ٪ٔ ثٽ٪پنڀ     
 عذجس ثٽوَڄ وثٽوڅُج وٱٍ ىهجح ثٽ٪پڀ ىهجح ىٽٸ ٹپه 

   
أمذٌڅج أدى ثٽڂٮٌُر عچج ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ َقًُ دڄ أدٍ ٩ڂٌو ثٽُٖذجڅٍ ٩ڄ ٩ذنو ثهلل  [  75]  



   

 

 

 

Page 27 of 254 

 

ل سنن الدارمي
ّ

 النجلد األو

هجح ثٽوَڄ صٌٷ ثٽْچز َنيهخ ثٽنوَڄ ّنچز ّنچز ٹڂنج َنيهخ       ثڃ أوٻ ىدڄ ثٽوَپڂٍ ٵجٻ دپٮچٍ 
 ثٽقذټ ٵىر ٵىر 

   
ځنج ثدضنو٧ ٵنىٿ دو٩نز ٱنٍ هَنچهڀ       أمذٌڅج أدى ثٽڂٮٌُر عچج ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ فْجڃ ٵنجٻ  [  76]  

 إٖ څ٧َ ثهلل ځڄ ّچضهڀ ځغپهج عڀ ٖ َ٪ُوهج إٽُهڀ إٽً َىٿ ثٽٶُجځز 
   
ځنج ثدضنو٧ ًؽنټ    أَىح ٩ڄ أدنٍ ٵٗدنز ٵنجٻ    أمذٌڅج ځْپڀ دڄ إدٌثهُڀ عچج وهُخ عچج [  77]  

 دو٩ز أٖ ثّضقټ ثٽُْٰ 
   
ثڃ أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج فڂنجه دنڄ ٍَنو ٩نڄ أَنىح ٩نڄ أدنٍ ٵٗدنز ٵنجٻ          [  011]  

أهټ ثْهىثء أهنټ ثٽٞنٗٽز وٖ أًي ځٚنٌُهڀ ثٖ ثٽچنجً ٱؾنٌدهڀ ٱپنُِ أفنو ځنچهڀ َچضقنټ          
ثڃ ثٽچٲجٳ ٹجڃ ٝنٌودج عنڀ صنٗ   وځنچهڀ     ٵىٖ أو ٵجٻ فوَغج ٱُضچجهً ده ثْځٌ هوڃ ثٽُْٰ و

ځننڄ ٩جهننو ثهلل آل   وځننچهڀ ځننڄ َپڂننَٷ ٱننٍ ثٽٚننوٵجس آل    وځننچهڀ ثٽننيَڄ َننؤىوڃ ثٽچذننٍ آل        
ٱننجمضپٰ ٵننىٽهڀ وثؽضڂ٪ننىث ٱننٍ ثٽٖننٸ وثٽضٺننيَخ وثڃ هننؤٖء ثمضپننٰ ٵننىٽهڀ وثؽضڂ٪ننىث ٱننٍ   

ْوٻ ثٽُْٰ وٖ أًي ځٌُٚهڀ ثٖ ثٽچجً ٵجٻ فڂجه عڀ ٵجٻ أَىح ٩چنو ىث ثٽقنوَظ أو ٩چنو ث   
 وٹجڃ وثهلل ځڄ ثٽٲٶهجء ىوٌ ثْٽذجح َ٪چٍ أدج ٵٗدز  

   
 دجح ثٽضى٧ً ٩ڄ ثٽؾىثح ٱُڂج ٽُِ ٱُه ٹضجح وٖ ّچز  

   
أمذٌڅج ٩ڂنٌو دنڄ ٩نىڃ ٩نڄ مجٽنو دنڄ ٩ذنو ثهلل ٩نڄ ٢٩نجء ٩نڄ ٩ڂنٌ ٩نڄ دنڄ              [  010]  

أڅهڂج ٹجڅج ؽجٽُْڄ ٱؾجء ًؽټ ٱْأٽهڂج ٩ڄ ٍٕء ٱٶجٻ دنڄ ځْن٪ىه ٽقيَٲنز    ځْ٪ىه وفيَٲز 
ٌ ٍٕء صٌي َْأٽىڅٍ ٩ڄ هيث ٵجٻ َ٪پڂىڅه عڀ َضٌٹىڅه ٱأٵذټ إٽُنه دنڄ ځْن٪ىه ٱٶنجٻ ځنج      ْ

ّأٽضڂىڅج ٩ڄ ٍٕء ځڄ ٹضجح ثهلل ص٪جٽً څ٪پڂه أمذٌڅجٹڀ ده أو ّنچز ځنڄ څذنٍ ثهلل ٙنپً ثهلل     
 ٩پُه وّپڀ أمذٌڅجٹڀ ده وٖ ١جٵز ٽچج دڂج أفوعضڀ  

   
ٸ دڄ ځٌُْر ٩ڄ ثٽچنَثٻ دنڄ ّنذٌر    أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج ثٽڂْ٪ىهٌ ٩ڄ ٩ذو ثٽڂپ[  010]  

ځنج م٢نخ ٩ذنو ثهلل م٢ذنز دجٽٺىٱنز ثٖ ٕنهوصهج ٱْنڂ٪ضه َىځنج وّنتټ ٩نڄ ًؽنټ ٢َپنٴ             ٵجٻ 
ثځٌأصه عڂجڅُز وإٔذجڇ ىٽٸ ٵجٻ هى ٹڂج ٵجٻ عڀ ٵجٻ ثڃ ثهلل أڅَٻ ٹضجده ودنُڄ دُجڅنه ٱڂنڄ أصنً     

 ثْځٌ ځڄ ٵذټ وؽهه ٱٶو دُڄ ٽه وځڄ مجٽٰ ٱىثهلل ځج څ٢ُٴ مٗٱٺڀ  
   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ عچج ٕ٪ذز أمذٌڅٍ ٩ذو ثٽڂپٸ دڄ ځٌُْر ٵجٻ ّڂ٪ش [  011]  

وأصنجڇ ًؽنټ وثځنٌأر ٱنٍ صقنٌَڀ ٱٶنجٻ ثڃ ثهلل ٵنو دنُڄ         ثٽچَثٻ دڄ ّذٌر ٵنجٻ ٕنهوس ٩ذنو ثهلل    
 ٱڂڄ أصً ثْځٌ ځڄ ٵذټ وؽهه ٱٶو دُڄ وځڄ مجٽٰ ٱىثهلل ځج څ٢ُٴ مٗٱٺڀ  

   
ثڅه ٹجڃ ٖ َٶىٻ عچج فٲ٘ ٩ڄ إٔ٪ظ ٩ڄ دڄ ٌَُّڄ أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ّ٪ُو [  012]  
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 دٌأَه ثٖ ُٕتج ّڂ٪ه  
   
ځننج أمذٌڅنج ٩ذننو ثهلل دنڄ ّنن٪ُو عچنج ٩غننجٿ وثٽننو ٩پنٍ دننڄ ٩غنجٿ ٩ننڄ ث٩ْڂنٔ ٵننجٻ       [  013]  

 ّڂ٪ش إدٌثهُڀ َٶىٻ دٌأَه ٱٍ ٍٕء ٵ٠ 
   
ٗ أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ ٵضجهر ٵجٻ [  014]   عنىڃ ّنچز   ځج ٵپش دٌأٌ ځچني ع

 ٵجٻ أدى هٗٻ ځچي أًد٪ىڃ ّچز 
   
فوعچج ځنپو دڄ ځجٽٸ عچنج فٺنجٿ دنڄ ّنپڀ ٩نڄ أدنٍ مُغڂنز ٩نڄ ٩ذنو ثٽ٪ََنَ ٩نڄ            [  015]  

ّتټ ٢٩جء ٩ڄ ٍٕء ٵنجٻ ٖ أهًٌ ٵنجٻ ٵُنټ ٽنه ثٖ صٶنىٻ ٱُهنج دٌأَنٸ ٵنجٻ ثڅنٍ          ًٱ٨ُ ٵجٻ 
 أّضقٍُ ځڄ ثهلل ثڃ َوثڃ ٱٍ ثًْٛ دٌأٍَ  

   
دننڄ أدننجڃ أمذٌڅننٍ فننجصڀ هننى دننڄ إّننڂج٩ُټ ٩ننڄ ٩ُْننً ٩ننڄ     أمذٌڅننج إّننڂج٩ُټ [  016]  

ؽجءڇ ًؽټ ٱْنأٽه ٩نڄ ٕنٍء ٱٶنجٻ ٹنجڃ دنڄ ځْن٪ىه َٶنىٻ ٱُنه ٹنيث وٹنيث ٵنجٻ             ثٽٖ٪ذٍ ٵجٻ 
أمذٌڅٍ أڅش دٌأَٸ ٱٶجٻ أٖ ص٪ؾذىڃ ځڄ هيث أمذٌصه ٩ڄ دڄ ځْن٪ىه وَْنأٽچٍ ٩نڄ ًأَنٍ     

 دٌأٍَ   وهَچٍ ٩چوٌ آعٌ ځڄ ىٽٸ وثهلل ْڃ أصٮچً أ٭چُز أفخ إٽٍ ځڄ أڃ أمذٌٷ
   
أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دڄ أدنجڃ عچنج فنجصڀ هنى دنڄ إّنڂج٩ُټ ٩نڄ ٩ُْنً ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ           [  017]  

إَننجٹڀ وثٽڂٶجَْننز وثٽننيٌ څٲْننٍ دُننوڇ ٽننتڄ أمننيصڀ دجٽڂٶجَْننز ٽننضقپڄ ثٽقننٌثٿ وٽضقننٌځڄ      ٵننجٻ 
 ثٽقٗٻ وٽٺڄ ځج دپٮٺڀ ٩ڂڄ فٲ٤ ځڄ أٙقجح ځقڂو ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱج٩ڂپىث ده  

   
ؽنجء  ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ دڄ ٩ىڃ ٩ڄ ځقڂو دڄ ٌَُّڄ ٩ڄ ٩پٶڂز ٵجٻ أمذٌڅج ّ٪[  001]  

ًؽټ إٽً ٩ذو ثهلل ٱٶجٻ ثڅه ١پٴ ثځٌأصه ثٽذجًفز عڂجڅُنج ٵنجٻ دٺنٗٿ وثفنو ٵنجٻ دٺنٗٿ وثفنو        
ٵجٻ ٱٌَُووڃ ثڃ َذُچىث ځچٸ ثځٌأصٸ ٵجٻ څ٪ڀ وؽجءڇ ًؽټ ٱٶجٻ ثڅه ١پٴ ثځٌأصه ځجةز ١پٶنز  

ووڃ ثڃ َذُچنىث ځچنٸ ثځٌأصنٸ ٵنجٻ څ٪نڀ ٱٶنجٻ ٩ذنو        ٵجٻ دٺٗٿ وثفو ٵجٻ دٺٗٿ وثفو ٵجٻ ٱٌَُن 
ثهلل ځڄ ١پٴ ٹڂج أځٌڇ ثهلل ٱٶو دُڄ ثهلل ثٽ٢ٗٳ وځڄ ٽذِ ٩پً څٲْه وٹپچج ده ٽذْنه وثهلل ٖ  

 صپذْىڃ ٩پً أڅٲْٺڀ وڅضقڂپه څقڄ هى ٹڂج صٶىٽىڃ  
   
أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ َقٍُ دڄ ّ٪ُو ٩نڄ ثٽٶجّنڀ ٵنجٻ    [  000]  

 َ٪ُٔ ثٽٌؽټ ؽجهٗ د٪و ثڃ َ٪پڀ فٴ ثهلل ٩پُه ٽه مٌُ ځڄ ثڃ َٶىٻ ځج ٖ َ٪پڀ  ْڃ 
   
ّنڂ٪ش ثٽٶجّنڀ ّنتټ    أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج فڂجه دڄ َََو ٩ڄ أَىح ٵجٻ [  000]  

 ٵجٻ إڅج وثهلل ځج څ٪پڀ ٹټ ځج صْأٽىڃ ٩چه وٽى ٩پڂچج ځج ٹضڂچجٹڀ وٖ فټ ٽچج أڃ څٺضڂٺڀ  
   
ّتټ ثٽٶجّڀ ٩نڄ ٕنٍء ٵنو ّنڂجڇ ٱٶنجٻ      دڄ ٩جځٌ ٩ڄ دڄ ٩ىڃ ٵجٻ أمذٌڅج ّ٪ُو [  001]  
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 ځج ث٢ٌٝ إٽً ځٖىًر وځج أڅج ځڄ ىٌ ٱٍ ٍٕء  
   
ٵپنش ٽپٶجّنڀ ځنج إٔنو     أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٹغٌُ ٩ڄ ّٲُجڃ دڄ ٩ُُچز ٩ڄ َقًُ ٵجٻ [  002]  

٩پٍ ثڃ صْأٻ ٩ڄ ثٽٍٖء ٖ َٺىڃ ٩چوٷ وٵو ٹجڃ أدىٷ إځجځنج ٵنجٻ ثڃ إٔنو ځنڄ ىٽنٸ ٩چنو       
 و ځڄ ٩ٶټ ٩ڄ ثهلل ثڃ أٱضٍ دٮٌُ ٩پڀ أو أًوٌ ٩ڄ ٭ٌُ عٶز  ثهلل و٩چ

   
ٹنجڅىث  أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ ثڅج هُٖڀ ٩ڄ ثٽ٪نىثٿ ٩نڄ ثٽڂْنُخ دنڄ ًثٱن٨ ٵنجٻ       [  003]  

إىث څَٽننش دهننڀ ٵٞننُز ٽننُِ ٱُهننج ځننڄ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ أعننٌ ثؽضڂ٪ننىث ٽهننج    
 وثؽڂ٪ىث ٱجٽقٴ ٱُڂج ًأوث ٱجٽقٴ ٱُڂج ًأوث 

   
 دهيث  أمذٌڅج ٩ذو ثهلل أڅج َََو ٩ڄ ثٽ٪ىثٿ [  003]  
   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ وځقڂو دڄ ثٽڂذجًٷ ٵجٻ عچج َقًُ دنڄ فڂنَر فنوعچج أدنى     [  004]  

ٖ ّپڂز ثٽقڂٍٚ ثڃ وهخ دڄ ٩ڂٌو ثٽؾڂقٍ فوعه ثڃ ثٽچذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ     
ٖ َچٲنٸ ثٽڂْنپڂىڃ وٱنُهڀ إىث    ص٪ؾپىث دجٽذپُز ٵذټ څَوٽهج ٱنئڅٺڀ ثڃ ٖ ص٪ؾپىهنج ٵذنټ څَوٽهنج     

هٍ څَٽش ځڄ إىث ٵجٻ وٱنٴ وّنوه وإڅٺنڀ ثڃ ص٪ؾپىهنج صنضپنٰ دٺنڀ ثْهنىثء ٱضأمنيوث هٺنيث          
 وهٺيث وإٔجً دُڄ َوَه و٩ڄ َڂُچه و٩ڄ ٕڂجٽه 

   
ثڃ ثٽچذنٍ ٙنپً   أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽڂذجًٷ عچج َقًُ دڄ فڂَر فوعچٍ أدى ّنپڂز  [  005]  

ط ٽُِ ٱٍ ٹضجح وٖ ّچز ٱٶجٻ َچ٦ٌ ٱُه ثٽ٪جدووڃ ځڄ ثهلل ٩پُه وّپڀ ّتټ ٩ڄ ثْځٌ َقو
 ثٽڂؤځچُڄ  

   
إڅٺنڀ  أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ذو ثهلل عچج ځ٪جى دڄ ځ٪جى ٩نڄ دنڄ ٩نىڃ ٵنجٻ ٵنجٻ ثٽٶجّنڀ       [  006]  

صْأٽىڃ ٩ڄ إُٔجء ځج ٹچج څْأٻ ٩چهج وصچٶٌوڃ ٩ڄ إُٔجء ځج ٹچج څچٶنٌ ٩چهنج وصْنأٽىڃ ٩نڄ     
 ٽچج أڃ څٺضڂٺىهج   إُٔجء ځج أهًٌ ځج هٍ وٽى ٩پڂچجهج ځج فټ

   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دنڄ ٙنجٽـ فنوعچٍ ثٽپُنظ فنوعچٍ َََنو هنى دنڄ أدنٍ فذُنخ ٩نڄ            [  007]  

ثڅنه ّنُأصٍ څنجُ َؾنجهٽىڅٺڀ دٖنذهجس ثٽٶنٌآڃ       ٩ڂٌوث دڄ ثْٕؾ٨ ثڃ ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح ٵجٻ 
 ٱنيوهڀ دجٽْچڄ ٱئڃ أٙقجح ثٽْچڄ أ٩پڀ دٺضجح ثهلل 

   
ٍ هنى دنڄ ځْنهٌ ٩نڄ هٖنجٿ هنى دنڄ ٩نٌور ٩نڄ          أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ُُچز عچج ٩پن [  001]  

ځنج ٍثٻ أځننٌ دچنٍ إّننٌثةُټ   ځقڂنو دنڄ ٩ذننو ثٽنٌفڂڄ دننڄ څىٱنټ ٩نڄ ٩ننٌور دنڄ ثٽَدُننٌ ٵنجٻ        
ځ٪ضوٖ ٽُِ ٱُه ٍٕء فضً څٖأ ٱُهڀ ثٽڂىٽووڃ أدچنجء ّنذجَج ثْځنڀ أدچنجء ثٽچْنجء ثٽضنٍ ّنذش        

 دچى إٌّثةُټ ځڄ ٭ٌُهڀ ٱٶجٽىث ٱُهڀ دجٽٌأٌ ٱجٝپىهڀ 
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 ج دجح ٹٌثهُز ثٽٲضُ
   
ؽنجء ًؽنټ   أمذٌڅج ځْپڀ دڄ إدٌثهُڀ عچج فڂجه دڄ ٍَو ثٽڂچٶٌٌ فوعچٍ أدنٍ ٵنجٻ   [  000]  

َىځج إٽً دڄ ٩ڂٌ ٱْأٽه ٩ڄ ٍٕء ٖ أهًٌ ځج هى ٱٶجٻ ٽه دڄ ٩ڂٌ ٖ صْأٻ ٩ڂنج ٽنڀ َٺنڄ    
 ٱئڅٍ ّڂ٪ش ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح َپ٪ڄ ځڄ ّأٻ ٩ڂج ٽڀ َٺڄ  

   
دپٮچننج ثڃ ٍَننو دننڄ عجدننش  َهننٌٌ ٵننجٻ أمذٌڅننج ثٽقٺننڀ دننڄ څننجٱ٨ ثڅننج ٕنن٪ُخ ٩ننڄ ثٽ [  000]  

ثْڅٚجًٌ ٹجڃ َٶىٻ إىث ّتټ ٩ڄ ثْځٌ أٹجڃ هيث ٱئڃ ٵجٽىث څ٪ڀ ٵو ٹجڃ فنوط ٱُنه دجٽنيٌ    
 َ٪پڀ وثٽيٌ ٌَي وثڃ ٵجٽىث ٽڀ َٺڄ ٵجٻ ٱيًوڇ فضً َٺىڃ  

   
أمذٌڅج إّقجٳ دڄ إدٌثهُڀ ثڅنج أدنى ثٽهجٕنڀ ثٽڂنَوځنٍ عچنج وهُنخ عچنج هثوه ٩نڄ         [  001]  

ڂجً دڄ َجٌّ ٩ڄ ځْأٽز ٱٶجٻ هټ ٹجڃ هيث د٪و ٵجٽىث ٖ ٵجٻ ه٩ىڅنج فضنً   ّتټ ٩٩جځٌ ٵجٻ 
 صٺىڃ ٱئىث ٹجڅش صؾٖڂچجهج ٽٺڀ 

   
ٵنجٻ ٩ڂنٌ ٩پنً    أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو عچج ّٲُجڃ ٩نڄ ٩ڂنٌو ٩نڄ ١نجوُ ٵنجٻ      [  002]  

 ثٽڂچذٌ أفٌػ دجهلل ٩پً ًؽټ ّأٻ ٩ڂج ٽڀ َٺڄ ٱئڃ ثهلل ٵو دُڄ ځج هى ٹجةڄ  
   
ذو ثهلل دڄ ځقڂو دڄ أدٍ ُٕذز عچج أدى ٱُٞټ ٩ڄ ٢٩جء ٩ڄ ّ٪ُو ٩نڄ  أمذٌڅج ٩[  003]  

ځج ًأَش ٵىځج ٹجڅىث مٌُث ځڄ أٙقجح ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځنج  دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
ّننأٽىڇ ثٖ ٩ننڄ عننٗط ٩ٖننٌر ځْننأٽز فضننً ٵننذٜ ٹپهننڄ ٱننٍ ثٽٶننٌآڃ ځننچهڄ   َْننأٽىڅٸ ٩ننڄ  

 ث َْأٽىڃ ثٖ ٩ڂج َچٲ٪هڀ  ثٽٖهٌ ثٽقٌثٿ آل   وَْأٽىڅٸ ٩ڄ ثٽڂقُٜ آل ٵجٻ ځج ٹجڅى
   
ٽڂنڄ أهًٹنش ځنڄ    فوعچج ٩غڂجڃ دڄ ٩ڂٌ ثڅج دڄ ٩ىٯ ٩ڄ ٩ڂٌ دڄ إّقجٳ ٵجٻ [  004]  

أٙقجح ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ أٹغنٌ ځڂنج ّنذٶچٍ ځنچهڀ ٱڂنج ًأَنش ٵىځنج أَْنٌ             
 ٌُّر وٖ أٵټ صٖوَوث ځچهڀ  

   
ًؽجء دڄ أدٍ ّنپڂز ٵنجٻ    أمذٌڅٍ ثٽ٪ذجُ دڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ٍَو دڄ فذجح أمذٌڅٍ[  005]  

ّڂ٪ش ٩ذجهر دڄ څٍْ ثٽٺچوٌ وّتټ ٩ڄ ثٽڂٌأر ځجصش ځ٨ ٵىٿ ٽُِ ٽهج وٽٍ ٱٶنجٻ أهًٹنش   
 أٵىثځج ځج ٹجڅىث َٖوهوڃ صٖوَوٹڀ وٖ َْأٽىڃ ځْجةپٺڀ  

   
أمذٌڅننج ثٽ٪ذننجُ دننڄ ّننٲُجڃ ثڅننج ٍَننو دننڄ فذننجح أمذٌڅننٍ ًؽننجء دننڄ أدننٍ ّننپڂز     [  006]  

ٹچش ځ٨ دڄ ځقٌََُ دڂٌػ ثٽوَذجػ ڀ ثٽٶٌٍٕ ٵجٻ فوعچٍ مجٽو دڄ فجٍٿ ٩ڄ هٖجٿ دڄ ځْپ
ٱٌأَش ځچه مپىر ٱْأٽضه ٩ڄ ځْأٽز ٱٶجٻ ٽٍ ځج صٚچ٨ دجٽڂْنجةټ ٵپنش ٽنىٖ ثٽڂْنجةټ ٽنيهخ      

 ثٽ٪پڀ ٵجٻ ٖ صٶټ ىهخ ثٽ٪پڀ ثڅه ٖ َيهخ ثٽ٪پڀ ځج ٵٌا ثٽٶٌآڃ وٽٺڄ ٽى ٵپش َيهخ ثٽٲٶه 
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َنج  ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ أڃ ٩ڂنٌ ٵنجٻ      أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج دنڄ ّنپڂز ٩نڄ هثوه   [  007]  
أَهج ثٽچجُ إڅج ٖ څوًٌ ٽ٪پچج څأځٌٹڀ دإُٔجء ٖ صقټ ٽٺڀ وٽ٪پچج څقٌٿ ٩پُٺڀ إُٔجء هٍ ٽٺنڀ  
فٗٻ إڃ آمٌ ځج څَٻ ځڄ ثٽٶٌآڃ آَز ثٽٌدج وإڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٽنڀ َذُچهنج    

 ٽچج فضً ځجس ٱو٩ىث ځج ٌََذٺڀ إٽً ځج ٖ ٌََذٺڀ  
   

 ُج وٹٌر ثٽضچ٨٢ وثٽضذو٧  دجح ځڄ هجح ثٽٲض
   
مٌؽنش ځنڄ ٩چنو إدنٌثهُڀ     أمذٌڅج ّپڀ دنڄ ؽچنجهر فنوعچج إهًَنِ ٩نڄ ٩ڂنه ٵنجٻ        [  011]  

 ٱجّضٶذپچٍ فڂجه ٱقڂپچٍ عڂجڅُز أدىثح ځْجةټ ٱْأٽضه ٱأؽجدچٍ ٩ڄ أًد٨ وصٌٷ أًد٪ج  
   
ځننج ّننأٽش أمذٌڅننج ٵذُٚننز ثڅننج ّننٲُجڃ ٩ننڄ ٩ذننو ثٽڂپننٸ دننڄ أدؾننٌ ٩ننڄ ٍدُننو ٵننجٻ  [  010]  

 ُڀ ٩ڄ ٍٕء ثٖ ٩ٌٱش ثٽٺٌثهُز ٱٍ وؽهه  إدٌثه
   
ځنج  أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو عچج إّقجٳ دڄ ځچٚىً ٩ڄ ٩ڂٌ دڄ أدنٍ ٍثةنور ٵنجٻ    [  010]  

 ًأَش أفوث أٹغٌ ثڃ َٶىٻ إىث ّتټ ٩ڄ ٍٕء ٖ ٩پڀ ٽٍ ده ځڄ ثٽٖ٪ذٍ  
   
أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ٩ڄ دڄ ٩نىڃ ٵنجٻ ّنڂ٪ضه َنيٹٌ ٵنجٻ ٹنجڃ ثٽٖن٪ذٍ إىث ؽنجءڇ         [  011]  

ٹجڃ ثٽٖن٪ذٍ ٱنٍ هنيث أفْنڄ     ء ثصٶً وٹجڃ إدٌثهُڀ َٶىٻ وَٶىٻ وَٶىٻ ٵجٻ أدى ٩جٙڀ ٍٕ
 فجٖ ٩چو دڄ ٩ىڃ ځڄ إدٌثهُڀ 

   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ّ٪ُو ثڅج أفڂو دڄ دٌُٖ عچج ٕ٪ذز ٩نڄ ؽ٪ٲنٌ دنڄ إَنجُ ٵنجٻ      [  012]  

٩چنه  ٵپش ٽْ٪ُو دڄ ؽذٌُ ځجٽٸ ٖ صٶىٻ ٱٍ ثٽ٢ٗٳ ٕنُتج ٵنجٻ ځنج ځچنه ٕنٍء ثٖ ٵنو ّنأٽش        
 وٽٺڄ أٹٌڇ ثڃ أفټ فٌثځج أو أفٌٿ فٖٗ  

   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ٢٩جء دڄ ثٽْجةخ ٵجٻ ّنڂ٪ش ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ     [  013]  

ٽٶو أهًٹش ٱٍ هيث ثٽڂْؾو ٩ٌَٖڄ وځجةز ځڄ ثْڅٚجً وځج ځچهڀ ځنڄ أفنو   أدٍ ٽُپً َٶىٻ 
 وه ثڃ أمجڇ ٹٲجڇ ثٽٲضُج  َقوط دقوَظ إٖ وه ثڃ أمجڇ ٹٲجڇ ثٽقوَظ وٖ َْأٻ ٩ڄ ٱضُج إٖ

   
ّأٽش ثٽٖ٪ذٍ ٹُٰ فوعچج َىّٰ دڄ َ٪ٶىح ثٽٚٲجً عچج أدى دٺٌ ٩ڄ هثوه ٵجٻ [  014]  

ٹچضڀ صٚچ٪ىڃ إىث ّتپضڀ ٵجٻ ٩پً ثٽنذٌُ وٵ٪ش ٹنجڃ إىث ّنتټ ثٽٌؽنټ ٵنجٻ ٽٚنجفذه أٱنضهڀ       
 ٱٗ ََثٻ فضً ٌَؽ٨ إٽً ثْوٻ  

   
ثڃ ثٽ٪ننجٽڀ جڃ ٩ننڄ دننڄ ثٽڂچٺننوً ٵننجٻ أمذٌڅننج أفڂننو دننڄ ثٽقؾننجػ ٵننجٻ ّننڂ٪ش ّننٲُ[  015]  

 َومټ ٱُڂج دُڄ ثهلل ودُڄ ٩ذجهڇ ٱپ٢ُپخ ٽچٲْه ثٽڂنٌػ  
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أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٵوثځز عچج أدى أّجځز ٩ڄ ځْ٪ٌ ٵجٻ أمنٌػ إٽنٍ ځ٪نڄ دنڄ ٩ذنو      [  016]  
وثٽنيٌ ٖ إٽنه ثٖ هنى ځنج     ثٽٌفڂڄ ٹضجدج ٱقپٰ ٽٍ دجهلل ثڅه من٠ أدُنه ٱنئىث ٱُنه ٵنجٻ ٩ذنو ثهلل       

جڃ إٔو ٩پً ثٽڂضچ٢٪ُڄ ځڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وځج ًأَنش أفنوث   ًأَش أفوث ٹ
 ٹجڃ إٔو ٩پُهڀ ځڄ أدٍ دٺٌ وأڅٍ ًْي ٩ڂٌ ٹجڃ إٔو مىٱج ٩پُهڀ أوٽهڀ  

   
همپنش  أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج ٍځ٪ز دڄ ٙجٽـ ٩ڄ ٩غڂجڃ دڄ فجٌٝ ثٍْهٌ ٵنجٻ  [  017]  

  وثّٖضٶجځز ثصذ٨ وٖ صذضو٧  ٩پً دڄ ٩ذجُ ٱٶپش أوٙچٍ ٱٶجٻ څ٪ڀ ٩پُٸ دضٶىي ثهلل
   
أمذٌڅج ځنپنو دنڄ مجٽنو دنڄ ځجٽنٸ ثڅنج ثٽچٞنٌ دنڄ ٕنڂُټ ٩نڄ دنڄ ٩نىڃ ٩نڄ دنڄ               [  021]  

 ٹجڅىث ٌَوڃ ثڅه ٩پً ثٽ٢ٌَٴ ځج ٹجڃ ٩پً ثْعٌ  ٌَُّڄ ٵجٻ 
   
ځنج هثٿ  أمذٌڅج َىّٰ دڄ ځىًّ عچج أٍهنٌ ٩نڄ دنڄ ٩نىڃ ٩نڄ دنڄ ّنٌَُڄ ٵنجٻ         [  020]  

 ٩پً ثْعٌ ٱهى ٩پً ثٽ٢ٌَٴ  
   
أمذٌڅج أدى ثٽڂٮٌُر عچج ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ َقًُ دنڄ أدنٍ ٹغُنٌ ٩نڄ أدنٍ ٵٗدنز ٵنجٻ        [  020]  

ص٪پڂننىث ثٽ٪پننڀ ٵذننټ ثڃ َٶننذٜ وٵذٞننه ثڃ َننيهخ أهپننه ثٖ وإَننجٹڀ  ٵننجٻ ٩ذننو ثهلل دننڄ ځْنن٪ىه 
 وثٽضچ٨٢ وثٽض٪ڂٴ وثٽذو٧ و٩پُٺڀ دجٽ٪ضُٴ  

   
و ٩نڄ أَنىح ٩نڄ أدنٍ     فوعچج ّپُڂجڃ دڄ فٌح وأدى ثٽچ٪ڂنجڃ ٩نڄ فڂنجه دنڄ ٍَن     [  021]  

٩پُٺڀ دجٽ٪پڀ ٵذنټ ثڃ َٶنذٜ وٵذٞنه ثڃ َنيهخ دأٙنقجده ٩پنُٺڀ       ٵٗدز ٵجٻ ٵجٻ دڄ ځْ٪ىه 
دجٽ٪پڀ ٱنئڃ أفنوٹڀ ٖ َنوًٌ ځضنً َٲضٶنٌ إٽُنه أو َٲضٶنٌ إٽنً ځنج ٩چنوڇ ثڅٺنڀ ّنضؾووڃ أٵىثځنج              
٩ََڂننىڃ ثڅهننڀ َننو٩ىڅٺڀ إٽننً ٹضننجح ثهلل وٵننو څذننيوڇ وًثء ٥هننىًهڀ ٱ٪پننُٺڀ دننجٽ٪پڀ وإَننجٹڀ     

 ٧ وإَجٹڀ وثٽضچ٨٢ وإَجٹڀ وثٽض٪ڂٴ و٩پُٺڀ دجٽ٪ضُٴ  وثٽضذو
   
أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج فڂجه دڄ ٍَو عچج َََنو دنڄ فنجٍٿ ٩نڄ ّنپُڂجڃ دنڄ َْنجً        [  022]  

أڃ ًؽٗ َٶجٻ ٽه ٙذ٬ُ ٵوٿ ثٽڂوَچز ٱؾ٪ټ َْأٻ ٩ڄ ځضٖجده ثٽٶٌآڃ ٱأًّټ إٽُه ٩ڂنٌ وٵنو   
 ٙنذ٬ُ ٱأمني ٩ڂنٌ ٩ٌؽىڅنج ځنڄ صپنٸ       أ٩و ٽه ٩ٌثؽُڄ ثٽچنټ ٱٶجٻ ځڄ أڅش ٵجٻ ثڅج ٩ذو ثهلل

ثٽ٪ٌثؽُڄ ٱٌٞده وٵجٻ ثڅج ٩ذو ثهلل ٩ڂٌ ٱؾ٪ټ ٽه ٝنٌدج فضنً هځنٍ ًأّنه ٱٶنجٻ َنج أځُنٌ        
 ثٽڂؤځچُڄ فْذٸ ٵو ىهخ ثٽيٌ ٹچش أؽو ٱٍ ًأٍّ 

   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ عچج فڂجه دڄ ّپڂز وَََنو دنڄ إدنٌثهُڀ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل      [  023]  

صٗ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ   هى ثٽيٌ ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش  دڄ أدٍ ځپُٺز ٩ڄ ثٽٶجّڀ
أڅَٻ ٩پُٸ ثٽٺضجح ځچه آَجس ځقٺڂجس هڄ أٿ ثٽٺضجح وأمٌ ځضٖجدهجس آل  ٱٶنجٻ ًّنىٻ ثهلل   

 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ًأَضڀ ثٽيَڄ َضذ٪ىڃ ځج صٖجده ځچه ٱجفيًوهڀ  
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ّنتټ ٩ذنو ثهلل   ڄ ٕنٶُٴ ٵنجٻ   أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځقڂو عچج فٲ٘ ٩ڄ ث٩ْڂٔ ٩[  024]  
 ٩ڄ ٍٕء ٱٶجٻ ثڅٍ ْٹٌڇ ثڃ أفټ ٽٸ ُٕتج فٌځه ثهلل ٩پُٸ وأفٌٿ ځج أفپه ثهلل ٽٸ 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ُُچز ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ثٽٲَثًٌ ٩ڄ دڄ ٩ىڃ ٩ڄ دنڄ ّنٌَُڄ   [  025]  

 ْڃ أًهڇ د٪ُه أفخ إٽٍ ځڄ ثڃ أصٺپٰ ٽه ځج ٖ أ٩پڀ ٩ڄ فڂُو دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ٵجٻ 
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دنڄ ٙنجٽـ فنوعچٍ ثٽپُنظ أمذٌڅنٍ دنڄ ٩ؾنٗڃ ٩نڄ څنجٱ٨ ځنىٽً           [  026]  

ثڃ ٙذ٬ُ ثٽ٪ٌثٵٍ ؽ٪ټ َْأٻ ٩ڄ إُٔجء ځڄ ثٽٶٌآڃ ٱٍ أؽچجه ثٽڂْپڂُڄ فضً ٵنوٿ  ٩ذو ثهلل 
ځٌٚ ٱذ٪ظ ده ٩ڂٌو دڄ ثٽ٪جٗ إٽً ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح ٱپڂج أصنجڇ ثٽٌّنىٻ دجٽٺضنجح ٱٶنٌأڇ     

ٻ ٩ڂٌ أدٌٚ أڃ َٺىڃ ىهخ ٱضُٚذٸ ځچٍ ده ثٽ٪ٶىدنز  ٱٶجٻ أَڄ ثٽٌؽټ ٱٶجٻ ٱٍ ثٽٌفټ ٵج
ثٽڂىؽ٪ز ٱأصجڇ ده ٱٶجٻ ٩ڂٌ صْأٻ ځقوعز ٱأًّټ إٽً ١ًجةخ ځڄ ؽٌَو ٱٞنٌده دهنج فضنً    
صٌٷ ٥هٌڇ ودٌر عڀ صٌٹه فضً دنٌأ عنڀ ٩جهٽنه عنڀ صٌٹنه فضنً دنٌأ ٱنو٩ج دنه ٽُ٪نىه ٽنه ٵنجٻ             

ڃ صنوثوَچٍ ٱٶنو وثهلل   ٱٶجٻ ٙذ٬ُ ثڃ ٹچش صٌَنو ٵضپنٍ ٱنجٵضپچٍ ٵنضٗ ؽڂنُٗ وثڃ ٹچنش صٌَنو ث       
دٌةننش ٱننأىڃ ٽننه إٽننً أًٝننه وٹضننخ إٽننً أدننٍ ځىّننً ثْٕنن٪ٌٌ ثڃ ٖ َؾجٽْننه أفننو ځننڄ        
ثٽڂْپڂُڄ ٱجٕضو ىٽٸ ٩پً ثٽٌؽټ ٱٺضخ أدى ځىًّ إٽً ٩ڂٌثڃ ثڃ ٵو فْچش صىدضنه ٱٺضنخ   

 ٩ڂٌ ثڃ َأىڃ ٽپچجُ دڂؾجٽْضه  
   
دنڄ أدنٍ مجٽنو ٵنجٻ     أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ذو ثهلل دنڄ َنىڅِ عچنج ٍهُنٌ عچنج إّنڂج٩ُټ       [  027]  

ثّضٲضً ًؽټ أدٍ دڄ ٹ٪خ ٱٶجٻ َج أدج ثٽڂچنيً ځنج صٶنىٻ ٱنٍ ٹنيث وٹنيث       ّڂ٪ش ٩جځٌث َٶىٻ 
ٵجٻ َج دچٍ أٹنجڃ ثٽنيٌ ّنأٽضچٍ ٩چنه ٵنجٻ ٖ ٵنجٻ أځنج ٖ ٱنأؽپچٍ فضنً َٺنىڃ ٱچ٪نجٽؼ أڅٲْنچج             

 فضً څنذٌٷ  
   
ځٌ ٩نڄ  أمذٌڅج َقًُ دڄ فڂجه أمذٌڅج أدى ٩ىثڅز أمذٌڅج ٩ڄ ٱٌثُ ٩ڄ دنڄ ٩نج  [  031]  

ٹچش أځٍٖ ځ٨ أدٍ دڄ ٹ٪خ ٱٶجٻ ٱضً ځج صٶىٻ َج ٩ڂجڇ ٹيث وٹنيث ٵنجٻ َنج دنڄ     ځٌْوٳ ٵجٻ 
 أمٍ أٹجڃ هيث ٵجٻ ٖ ٵجٻ ٱج٩ٲچج فضً َٺىڃ  

   
ٹنجڃ إدنٌثهُڀ إىث ّنتټ    فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ّ٪ُو عچج أدى أّجځز ٩نڄ ث٩ْڂنٔ ٵنجٻ    [  030]  

 ٩ڄ ٍٕء ٽڀ َؾخ ٱُه إٖ ؽىثح ثٽيٌ ّتټ ٩چه  
   
أمذٌڅج ثٽقُْڄ دڄ ځچٚىً عچج ثٽقْنُڄ دنڄ ثٽىٽُنو ٩نڄ وهُنخ ٩نڄ هٖنجٿ ٩نڄ         [  030]  

 ثڅه ٹجڃ ٖ َٲضٍ ٱٍ ثٽٲٌػ دٍٖء ٱُه ثمضٗٯ  ځقڂو دڄ ٌَُّڄ 
   
ّنأٽش  أمذٌڅج ځْپڀ دڄ إدٌثهُڀ عچج فڂجه دڄ ٍَنو فنوعچج ثٽٚنپش دنڄ ًثٕنو ٵنجٻ       [  031]  

هلل عڀ ٵجٻ ثڃ أٙقجدچج أمذٌوڅج ١جوّج ٩ڄ ځْأٽز ٱٶجٻ ٽٍ ٹجڃ هيث ٵپش څ٪ڀ ٵجٻ آهلل ٵپش آ
٩ڄ ځ٪جى دڄ ؽذټ ثڅه ٵجٻ َأَهج ثٽچجُ ٖ ص٪ؾپىث دجٽذٗء ٵذنټ څَوٽنه ٱُنيهخ دٺنڀ هچنج وهچنج       
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ٱئڅٺڀ ثڃ ٽڀ ص٪ؾپىث دجٽذٗء ٵذټ څَوٽه ٽڀ َچٲٸ ثٽڂْپڂىڃ ثڃ َٺىڃ ٱنُهڀ ځنڄ إىث ّنتټ ّنوه     
 وإىث ٵجٻ وٱٴ  

   
ځقڂو ٩ڄ ٩ڂٌو دنڄ ځُڂنىڃ ٩نڄ أدُنه      فوعچج دٌٖ دڄ ثٽقٺڀ عچج ٩ذو ثٽ٪َََ دڄ[  032]  

ّأٽضه ځڄ ًؽټ أهًٹه ًځٞجڅجڃ ٱٶجٻ أٹجڃ أو ٽڀ َٺڄ ٵجٻ ٽڀ َٺڄ د٪نو  ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
ٵجٻ أصٌٷ دپُز فضً صچَٻ ٵجٻ ٱوٽْچج ٽه ًؽنٗ ٱٶنجٻ ٵنو ٹنجڃ ٱٶنجٻ ٢َ٪نڀ ځنڄ ثْوٻ ځچهڂنج         

 عٗعُڄ ځْٺُچج ٽٺټ َىٿ ځْٺُڄ  
   
إّنقجٳ دنڄ ّنپُڂجڃ عچنج ثٽ٪ڂنٌٌ ٩نڄ ٩ذُنو دنڄ          أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دنڄ ٩ڂنٌثڃ عچنج   [  033]  

ٹچش أؽپِ دڂٺز إٽً دڄ ٩ڂٌ َىځج وإٽً دنڄ ٩ذنجُ َىځنج ٱڂنج َٶنىٻ دنڄ ٩ڂنٌ        ؽٌَؼ ٵجٻ 
 ٱُڂج َْأٻ ٖ ٩پڀ ٽٍ أٹغٌ ځڂج َٲضٍ ده 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ث٩ْڂٔ ٩نڄ أدنٍ وثةنټ ٵنجٻ ٵنجٻ ٩ذنو       [  034]  

 ضً َنضپٰ إٽُه ص٪پڂىث ٱئڃ أفوٹڀ ٖ َوًٌ ځثهلل 
   

 دجح ثٽٲضُج وځج ٱُه ځڄ ثٽٖور 
   
أمذٌڅج إدٌثهُڀ دڄ ځىًّ عچج دڄ ثٽڂذنجًٷ ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ أدنٍ أَنىح ٩نڄ ٩ذُنو         [  035]  

أؽنٌأٹڀ ٩پنً ثٽٲضُنج أؽنٌأٹڀ     ثهلل دڄ أدٍ ؽ٪ٲٌ ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ       
 ٩پً ثٽچجً 

   
٩ٍ ٩نڄ ٩ذنور دنڄ أدنٍ ٽذجدنز ٩نڄ دنڄ ٩ذنجُ ٵنجٻ          أمذٌڅج أدى ثٽڂٮٌُر عچج ثْوٍث[  036]  

ځڄ أفوط ًأَج ٽُِ ٱٍ ٹضجح ثهلل وٽڀ صڂٜ ده ّچز ځڄ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ    
 ٽڀ َوً ٩پٍ ځج هى ځچه إىث ٽٶٍ ثهلل ٩َ وؽټ  

   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ َََو عچج ّ٪ُو دڄ أدٍ أَىح فوعچٍ دٺٌ دڄ ٩ڂٌ ثٽڂ٪نجٱٌٌ  [  037]  

ځنڄ أٱضنً   پڀ دڄ َْجً ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ    ٩ڄ أدٍ ٩غڂجڃ ځْ
 دٲضُج ځڄ ٭ٌُ عذش ٱئڅڂج إعڂه ٩پً ځڄ أٱضجڇ 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو عچج ّٲُجڃ دڄ ٩ُُچز ٩ڄ أدٍ ّنچجڃ ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ ؽذُنٌ      [  041]  

 ځڄ أٱضً دٲضُج َ٪ڂً ٩پُهج ٱئعڂهج ٩پُه ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
   
و دننڄ ثٽٚننپش عچننج ٍهُننٌ ٩ننڄ ؽ٪ٲننٌ دننڄ ٌَٵننجڃ فننوعچج ځُڂننىڃ دننڄ  أمذٌڅننج ځقڂنن[  040]  

ٹجڃ أدى دٺٌ إىث وًه ٩پُه ثٽنٚڀ څ٦ٌ ٱٍ ٹضجح ثهلل ٱئڃ وؽو ٱُه ځنج َٶٞنٍ   ځهٌثڃ ٵجٻ 
دُچهڀ ٵًٞ ده وثڃ ٽڀ َٺڄ ٱٍ ثٽٺضجح و٩پڀ ځڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱنٍ ىٽنٸ   
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ٻ أصجڅٍ ٹنيث وٹنيث ٱهنټ ٩پڂنضڀ ثڃ     ثْځٌ ّچز ٵًٞ ده ٱئڃ أ٩ُجڇ مٌػ ٱْأٻ ثٽڂْپڂُڄ وٵج
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵًٞ ٱٍ ىٽٸ دٶٞجء ٱٌدڂج ثؽضڂ٨ إٽُه ثٽچٲٌ ٹپهنڀ َنيٹٌ   
ځڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱُه ٵٞجءث ٱُٶنىٻ أدنى دٺنٌ ثٽقڂنو هلل ثٽنيٌ ؽ٪نټ ٱُچنج        

ُنه وّنپڀ ؽڂن٨    ځڄ َقٲ٤ ٩پً څذُچج ٱئڃ أ٩ُجڇ ثڃ َؾو ٱُه ّچز ځڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پ
 ًووُ ثٽچجُ ومُجًهڀ ٱجّضٖجًهڀ ٱئىث ثؽضڂ٨ ًأَهڀ ٩پً أځٌ ٵًٞ ده 

   
أمذٌڅج إدٌثهُڀ دنڄ ځىّنً و٩ڂنٌو دنڄ ًٍثر ٩نڄ ٩ذنو ثٽ٪ََنَ دنڄ ځقڂنو ٩نڄ           [  040]  

ٹجڃ ٩پً ثځٌأصٍ ث٩ضٺجٯ عٗعز أَجٿ ٱنٍ ثٽڂْنؾو ثٽقنٌثٿ ٱْنأٽش ٩ڂنٌ دنڄ       أدٍ ّهُټ ٵجٻ 
٩پُهنج ٙنُجٿ ٵنجٻ دنڄ ٕنهجح ٖ َٺنىڃ ث٩ضٺنجٯ إٖ         ٩ذو ثٽ٪َََ و٩چوڇ دڄ ٕهجح ٵجٻ ٵپش

دُٚجٿ ٱٶجٻ ٽه ٩ڂٌ دڄ ٩ذو ثٽ٪َََ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵنجٻ ٖ ٵنجٻ ٱ٪نڄ أدنٍ     
دٺٌ ٵجٻ ٖ ٵجٻ ٱ٪ڄ ٩ڂٌ ٵجٻ ٖ ٵجٻ ٱ٪ڄ ٩غڂنجڃ ٵنجٻ ٖ ٵنجٻ ٩ڂنٌ ځنج أًي ٩پُنه ٙنُجځج        

٩ذنجُ ٖ َنٌي    ٱنٌؽش ٱىؽوس ١جوّج و٢٩جء دڄ ًدجؿ ٱْأٽضهڂج ٱٶجٻ ١نجوُ ٹنجڃ دنڄ   
 ٩پُهج ُٙجځج ثٖ ثڃ صؾ٪په ٩پً څٲْهج ٵجٻ وٵجٻ ٢٩جء ىٽٸ ًأٍَ  

   
فوعچج ځْپڀ دڄ إدٌثهُڀ عچج أدى ٩ٶُټ عچنج ّن٪ُو ثٽؾٌَنٌٌ ٩نڄ أدنٍ څٞنٌر ٵنجٻ        [  041]  

ٽڂج ٵوٿ أدى ّپڂز ثٽذٌٚر أصُضه ثڅج وثٽقْڄ ٱٶجٻ ٽپقْڄ أڅش ثٽقْڄ ځج ٹجڃ أفو دجٽذٚنٌر  
څه دپٮچٍ ثڅٸ صٲضٍ دٌأَٸ ٱٗ صٲش دٌأَٸ ثٖ ثڃ صٺىڃ ّچز ٩نڄ  أفخ إٽٍ ٽٶجء ځچٸ وىٽٸ ث

 ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أو ٹضجح ځچَٻ  
   
أمذٌڅج ٩ٚڂز دڄ ثٽٲٞټ عچج ٍَو دڄ ثٽقذجح ٩ڄ َََنو دنڄ ٩ٶذنز عچنج ثٽٞنقجٷ      [  042]  

َنج أدنج ثٽٖن٪غجء ثڅنٸ ځنڄ ٱٶهنجء       ٩ڄ ؽجدٌ دڄ ٍَنو أڃ دنڄ ٩ڂنٌ ٽٶُنه ٱنٍ ثٽ٢نىثٯ ٱٶنجٻ ٽنه         
 ذٌٚر ٱٗ صٲش ثٖ دٶٌآڃ څج١ٴ أو ّچز ځجُٝز ٱئڅٸ ثڃ ٱ٪پش ٭ٌُ ىٽٸ هپٺش وأهپٺش ثٽ
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩نڄ ّنٲُجڃ ٩نڄ ث٩ْڂنٔ ٩نڄ ٩ڂنجًر دنڄ ٩ڂُنٌ ٩نڄ          [  043]  

أصنً ٩پُچنج ٍځنجڃ ٽْنچج څٶٞنٍ وٽْنچج هچجٽنٸ        فٌَظ دڄ ٥هٌُ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ځْ٪ىه ٵجٻ 
ج ځج صٌوڃ ٱڂنڄ ٩نٌٛ ٽنه ٵٞنجء د٪نو ثٽُنىٿ ٱپنُٶٜ        وثڃ ثهلل ٵو ٵوً ځڄ ثْځٌ أڃ ٵو دپٮچ

ٱُه دڂنج ٱنٍ ٹضنجح ثهلل ٩نَ وؽنټ ٱنئڃ ؽنجءڇ ځنج ٽنُِ ٱنٍ ٹضنجح ثهلل ٱپنُٶٜ دڂنج ٵٞنً دنه                
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱئڃ ؽجءڇ ځج ٽُِ ٱٍ ٹضجح ثهلل وٽنڀ َٶنٜ دنه ًّنىٻ ثهلل     

وأڅنٍ أًي ٱنئڃ    ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱپُٶٜ دڂج ٵًٞ ده ثٽٚجٽقىڃ وٖ َٶټ ثڅٍ أمنجٯ 
 ثٽقٌثٿ دُڄ وثٽقٗٻ دُڄ ودُڄ ىٽٸ أځىً ځٖضذهز ٱو٧ ځج ٌََذٸ إٽً ځج ٖ ٌََذٸ  

   
فوعچج َقًُ دڄ فڂجه ٩ڄ أدنٍ ٩ىثڅنز ٩نڄ ّنپُڂجڃ ٩نڄ ٩ڂنجًر دنڄ ٩ڂُنٌ ٩نڄ          [  043]  

 دچقىڇ  أدُه ٩ڄ ٩ذو ثهلل 
   
و ثٽنٌفڂڄ  أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځقڂو عچج ؽٌٌَ ٩ڄ ث٩ْڂٔ ٩نڄ ثٽٶجّنڀ دنڄ ٩ذن    [  043]  



   

 

 

 

Page 36 of 254 

 

ل سنن الدارمي
ّ

 النجلد األو

 دچقىڇ  ٩ڄ أدُه ٩ڄ ٩ذو ثهلل 
   
ٹنجڃ دنڄ   أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځقڂو عچج دڄ ٩ُُچز ٩ڄ ٩ذو ثهلل دنڄ أدنٍ َََنو ٵنجٻ     [  044]  

٩ذجُ إىث ّتټ ٩ڄ ثْځٌ ٱٺنجڃ ٱنٍ ثٽٶنٌآڃ أمذنٌ دنه وثڃ ٽنڀ َٺنڄ ٱنٍ ثٽٶنٌآڃ وٹنجڃ ٩نڄ            
ڂٌ ٱئڃ ٽڀ َٺڄ ٵنجٻ  ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أمذٌ ده ٱئڃ ٽڀ َٺڄ ٱ٪ڄ أدٍ دٺٌ و٩

 ٱُه دٌأَه  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ُُچز ٩ڄ ٩پٍ دڄ ځْهٌ ٩ڄ أدنٍ إّنقجٳ ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ ٩نڄ      [  045]  

ثڃ ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح ٹضخ إٽُه ثڃ ؽجءٷ ٍٕء ٱٍ ٹضجح ثهلل ٱنجٵٜ دنه وٖ َپضٲضنٸ    ٌَٕـ 
 ٩چه ثٽٌؽجٻ ٱئڃ ؽجءٷ ځج ٽُِ ٱٍ ٹضجح ثهلل ٱجڅ٦ٌ ّچز ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ 
ٱجٵٜ دهج ٱئڃ ؽجءٷ ځج ٽُِ ٱٍ ٹضجح ثهلل وٽڀ َٺنڄ ٱُنه ّنچز ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه       
وّپڀ ٱجڅ٦ٌ ځج ثؽضڂ٨ ٩پُه ثٽچجُ ٱني ده ٱئڃ ؽجءٷ ځج ٽنُِ ٱنٍ ٹضنجح ثهلل وٽنڀ َٺنڄ ٱنٍ       
ّچز ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وٽڀ َضٺپڀ ٱُه أفو ٵذپٸ ٱنجمضٌ أٌ ثْځنٌَڄ ٕنتش ثڃ    

عڀ صٶوٿ ٱضٶوٿ وثڃ ٕتش ثڃ صضأمٌ ٱضأمٌ وٖ أًي ثٽضنأمٌ ثٖ مُنٌث   ٕتش ثڃ صؾضهو دٌأَٸ 
 ٽٸ 
   
فوعچج َقًُ دڄ فڂجه عچج ٕ٪ذز ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ٩ذُنو ثهلل ثٽغٶٲنٍ ٩نڄ ٩ڂنٌو دنڄ         [  046]  

ثٽقجًط دڄ أمٍ ثٽڂٮٌُر دڄ ٕ٪ذز ٩ڄ څجُ ځڄ أهټ فڂ٘ ځڄ أٙقجح ځ٪جى ٩ڄ ځ٪نجى  
ٽُڂڄ ٵجٻ أًأَنش ثڃ ٩نٌٛ ٽنٸ ٵٞنجء ٹُنٰ      ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٽڂج د٪غه إٽً ث

صٶٍٞ ٵجٻ ثٵٍٞ دٺضجح ثهلل ٵجٻ ٱئڃ ٽڀ َٺنڄ ٱنٍ ٹضنجح ثهلل ٵنجٻ ٱذْنچز ًّنىٻ ثهلل ٙنپً        
ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ٱئڃ ٽڀ َٺڄ ٱٍ ّچز ًّىٻ ثهلل ٵجٻ ثؽضهنو ًأَنٍ وٖ آٽنى ٵنجٻ ٱٞنٌح      

 ٙوًڇ عڀ ٵجٻ ثٽقڂو هلل ثٽيٌ وٱٴ ًّىٻ ًّىٻ ثهلل ٽڂج ٌٍَٝ ًّىٻ ثهلل 
   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فڂجه عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ّپُڂجڃ دڄ ٩ڂنجًر دنڄ ٩ڂُنٌ ٩نڄ فٌَنظ      [  046]  

ٵو أصً ٩پُچنج ٍځنجڃ وځنج څْنأٻ وځنج څقنڄ هچنجٷ وثڃ        دڄ ٥هٌُ ٵجٻ أفْذه ثڃ ٩ذو ثهلل ٵجٻ 
ثهلل ٵوً ثڃ دپٮش ځج صٌوڃ ٱئىث ّتپضڀ ٩ڄ ٍٕء ٱجڅ٦ٌوث ٱٍ ٹضجح ثهلل ٱنئڃ ٽنڀ صؾنووڇ ٱنٍ     

ثهلل ٱئڃ ٽڀ صؾووڇ ٱٍ ّچز ًّىٻ ثهلل ٱڂج أؽڂ٨ ٩پُه ثٽڂْنپڂىڃ   ٹضجح ثهلل ٱٲٍ ّچز ًّىٻ
ٱئڃ ٽڀ َٺنڄ ٱُڂنج ثؽضڂن٨ ٩پُنه ثٽڂْنپڂىڃ ٱجؽضهنو ًأَنٸ وٖ صٶنټ ثڅنٍ أمنجٯ وأمٖنً ٱنئڃ             
 ثٽقٗٻ دُڄ ثٽقٗٻ وثٽقٌثٿ دُڄ ودُڄ ىٽٸ أځىً ځٖضذهز ٱو٧ ځج ٌََذٸ إٽً ځج ٖ ٌََذٸ  

   
دڄ ٭ُجط فوعچج ث٩ْڂٔ ٵجٻ ٵجٻ ٩ذنو ثهلل  فوعچج هجًوڃ دڄ ځ٪جوَز ٩ڄ فٲ٘ [  047]  

أَهج ثٽچجُ ثڅٺڀ ّضقوعىڃ وَقوط ٽٺڀ ٱئىث ًأَضڀ ځقوعنز ٱ٪پنُٺڀ دنجْځٌ ثْوٻ ٵنجٻ فٲن٘      
 ٹچش أّچو ٩ڄ فذُخ ٩ڄ أدٍ ٩ذو ثٽٌفڂڄ عڀ همپچٍ ځچه ٕٸ 

   
أمذٌڅج ځقڂنو دنڄ ثٽٚنپش عچنج دنڄ ثٽڂذنجًٷ ٩نڄ دنڄ ٩نىڃ ٩نڄ ځقڂنو ٵنجٻ ٵنجٻ              [  051]  
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 أٽڀ أڅذأ أو أڅذتش ثڅٸ صٲضٍ وٽْش دأځٌُ وٖ فجًهج ځڄ صىٽً ٵجًهج ه ٩ڂٌ ٖدڄ ځْ٪ى
   

 دجح ٱٍ ثٽيٌ َٲضٍ ثٽچجُ ٱٍ ٹټ ځج َْضٲضً  
   
أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ َىّننٰ ٩ننڄ ّننٲُجڃ ٩ننڄ ث٩ْڂننٔ ٩ننڄ أدننٍ وثةننټ ٩ننڄ دننڄ      [  050]  

 ثڃ ثٽيٌ َٲضٍ ثٽچجُ ٱٍ ٹټ ځج َْضٲضٍ ٽڂؾچىڃ  ځْ٪ىه ٵجٻ 
   
إڅڂنج َٲضنٍ ثٽچنجُ    ٩جځٌ ٩ڄ هٖجٿ ٩نڄ ځقڂنو ٩نڄ فيَٲنز ٵنجٻ       أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ[  050]  

عٗعز ًؽټ إځجٿ أو وثٻ وًؽټ َ٪پڀ څجّل ثٽٶٌآڃ ځڄ ثٽڂچْنىك ٵنجٽىث َنج فيَٲنز وځنڄ ىٽنٸ       
 ٵجٻ ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح أو أفڂٴ ځضٺپٰ  

   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ّ٪ُو ثڅج أدى أّجځز ٩ڄ هٖجٿ دڄ فْجڃ ٩ڄ ځقڂو ٩ڄ أدٍ [  050]  

إڅڂنج َٲضنٍ ثٽچنجُ أفنو عٗعنز ًؽنټ ٩پنڀ څجّنل ثٽٶنٌآڃ ځنڄ           ز ٵجٻ ٵجٻ فيَٲز ٩ذُور دڄ فيَٲ
ځچْىمز ٵجٽىث وځڄ ىٽٸ ٵجٻ ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح ٵنجٻ وأځُنٌ ٖ َننجٯ أو أفڂنٴ ځضٺپنٰ عنڀ       

 ٵجٻ ځقڂو ٱپْش دىثفو ځڄ هيَڄ وأًؽى ثڃ ٖ أٹىڃ ثٽغجٽظ 
   
ثهلل ٵنجٻ   أمذٌڅج ؽ٪ٲٌ دڄ ٩ىڃ ٩ڄ ث٩ْڂٔ ٩ڄ ځْپڀ ٩نڄ ځْنٌوٳ ٩نڄ ٩ذنو    [  051]  

ځڄ ٩پڀ ځچٺڀ ٩پڂج ٱپُٶټ ده وځنڄ ٽنڀ َ٪پنڀ ٱپُٶنټ ٽڂنج ٖ َ٪پنڀ ثهلل أ٩پنڀ ٵنجٻ ثٽ٪نجٽڀ إىث ّنتټ           
٩ڂج ٖ َ٪پڀ ٵجٻ ثهلل أ٩پڀ وٵو ٵجٻ ثهلل ٽٌّىٽه   ٵټ ٖ أّنأٽٺڀ ٩پُنه ځنڄ أؽنٌ وځنج أڅنج ځنڄ        

 ثٽڂضٺپٲُڄ  
   
خ ثڃ أدج ځىّنً  أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ عچج فڂُو ٩ڄ أدٍ ًؽجء ٩ڄ أدٍ ثٽڂهپ[  052]  

ځڄ ٩پڀ ٩پڂج ٱپُ٪پڀ ثٽچجُ وإَجڇ ثڃ َٶىٻ ځج ٖ ٩پڀ ٽه ده ٱُڂٌٳ ځڄ ثٽوَڄ ٵجٻ ٱٍ م٢ذضه 
 وَٺىڃ ځڄ ثٽڂضٺپٲُڄ  

   
أمذٌڅج ٩ڂٌ دڄ ٩ىڃ ٩نڄ مجٽنو دنڄ ٩ذنو ثهلل ٩نڄ ٢٩نجء دنڄ ثٽْنجةخ ٩نڄ أدنٍ           [  053]  

پنڀ ثڃ أٵنىٻ ثهلل   وأدٌههنج ٩پنً ثٽٺذنو إىث ّنتپش ٩ڂنج ٖ أ٩     ثٽذنضٌٌ وٍثىثڃ ٵجٖ ٵنجٻ ٩پنٍ   
 أ٩پڀ 

   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج ٌَٕٸ ٩ڄ ٢٩جء دڄ ثٽْجةخ ٩نڄ أدنٍ ثٽذنضنٌٌ ٩نڄ ٩پنٍ      [  054]  

 َج دٌههج ٩پً ثٽٺذو أڃ صٶىٻ ٽڂج ٖ ص٪پڀ ثهلل أ٩پڀ ٵجٻ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ٩ڂٌُ دڄ ٩ٌٱؾز عچج ًٍَڄ أدنى ثٽچ٪ڂنجڃ ٩نڄ ٩پنٍ     [  055]  

٩ڂج ٖ ص٪پڂىڃ ٱجهٌدىث ٵجٻ وٹُٰ ثٽهٌح َنج أځُنٌ ثٽڂنؤځچُڄ     إىث ّتپضڀدڄ أدٍ ١جٽخ ٵجٻ 
 ٵجٻ صٶىٽىڃ ثهلل أ٩پڀ 
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أمذٌڅج ځقڂو دڄ فڂُو عچنج ؽٌَنٌ ٩نڄ ځچٚنىً ٩نڄ ځْنپڀ ثٽذ٢نُڄ ٩نڄ ٩نًَر          [  056]  

وأدٌههج ٩پً ثٽٺذو عنٗط ځنٌثس ٵنجٽىث وځنج ىٽنٸ َنج أځُنٌ ثٽڂنؤځچُڄ         ثٽضڂُڂٍ ٵجٻ ٵجٻ ٩پً 
 پڀ ٱُٶىٻ ثهلل أ٩پڀ ٵجٻ ثڃ َْأٻ ثٽٌؽټ ٩ڂج ٖ َ٪

   
أمذٌڅج ٱٌور دڄ أدٍ ثٽڂٮٌثء أڅج ٩پٍ دڄ ځْهٌ ٩ڄ هٖجٿ دڄ ٩نٌور ٩نڄ أدُنه    [  057]  

أڃ ًؽٗ ّأٽه ٩ڄ ځْأٽز ٱٶجٻ ٖ ٩پڀ ٽٍ دهج ٱپڂج أهدٌ ثٽٌؽټ ٵجٻ دنڄ ٩ڂنٌ   ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ 
 څ٪ڀ ځج ٵجٻ دڄ ٩ڂٌ ّتټ ٩ڂج ٖ َ٪پڀ ٱٶجٻ ٖ ٩پڀ ٽٍ ده 

   
ٖ أهًٌ فڂننجه عچننج أدننى ٩ىثڅننز ٩ننڄ ځٮُننٌر ٩ننڄ ثٽٖنن٪ذٍ ٵننجٻ   فننوعچج َقُننً دننڄ [  061]  

 څٰٚ ثٽ٪پڀ 
   
أڃ ًؽٗ أصً دڄ ٩ڂنٌ  أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځْپڂز عچج ٩ذو ثهلل ثٽ٪ڂٌٌ ٩ڄ څجٱ٨ [  060]  

َْأٽه ٩ڄ ٍٕء ٱٶجٻ ٖ ٩پڀ ٽٍ عنڀ ثٽضٲنش د٪نو ثڃ ٵٲنج ثٽٌؽنټ ٱٶنجٻ څ٪نڀ ځنج ٵنجٻ دنڄ ٩ڂنٌ            
 ٍ دڄ ٩ڂٌ څٲْه  َْأٻ ٩ڂج ٖ َ٪پڀ ٱٶجٻ ٩ْپڀ ٽٍ َ٪چ

   
ٹجڃ ٩جځٌ إىث ّتټ ٩ڄ ٕنٍء  أمذٌڅج ځقڂو دڄ فڂُو عچج ؽٌٌَ ٩ڄ ځٮٌُر ٵجٻ [  060]  

 َٶىٻ ٖ أهًٌ ٱئڃ ًهوث ٩پُه ٵجٻ إڃ ٕتش ٹچش فپٲش ٽٸ دجهلل إڃ ٹجڃ ٽٍ ده ٩پڀ 
   
ځنج أدنجٽٍ   أمذٌڅج هجًوڃ دڄ ځ٪جوَز ٩ڄ فٲ٘ ٩ڄ إٔ٪ظ ٩ڄ دڄ ٌَُّڄ ٵنجٻ  [  061]  

أو ځج ٖ أ٩پڀ ْڅٍ إىث ّتپش ٩ڂج أ٩پنڀ ٵپنش ځنج أ٩پنڀ وإىث ّنتپش ٩ڂنج ٖ       ّتپش ٩ڂج أ٩پڀ 
 أ٩پڀ ٵپش ٖ أ٩پڀ 

   
فنٗٻ  أمذٌڅج هجًوڃ دڄ فٲ٘ ٩ڄ ث٩ْڂٔ ٵجٻ ځج ّڂ٪ش إدٌثهُڀ َٶىٻ ٵن٠  [  062]  

 وٖ فٌثٿ إڅڂج ٹجڃ َٶىٻ ٹجڅىث َضٺٌهىڃ وٹجڅىث َْضقذىڃ  
   

 دجح صٮٌُ ثٽَځجڃ وځج َقوط ٱُه 
   
ٹُٰ أڅضڀ إىث ٽذْنضٺڀ ٱضچنز   أمذٌڅج َ٪پً عچج ث٩ْڂٔ ٩ڄ ٕٶُٴ ٵجٻ ٵجٻ ٩ذو ثهلل  [ 063]  

َهٌٿ ٱُهج ثٽٺذٌُ وٌَدى ٱُهج ثٽٚٮٌُ وَضنيهج ثٽچجُ ّچز ٱئىث ٭ٌُس ٵنجٽىث ٭ُنٌس ثٽْنچز    
ٵجٽىث وځضً ىٽٸ َج ٩ذو ثٽٌفڂڄ ٵنجٻ إىث ٹغنٌس ٵنٌثوٹڀ وٵپنش ٱٶهنجوٹڀ وٹغنٌس أځنٌثوٹڀ        

 ج د٪ڂټ ثِمٌر وٵپش أځچجوٹڀ وثٽضڂْش ثٽوڅُ
   
أمذٌڅننج ٩ڂننٌو دننڄ ٩ننىڃ ٩ننڄ مجٽننو دننڄ ٩ذننو ثهلل ٩ننڄ َََننو دننڄ أدننٍ ٍَننجه ٩ننڄ    [  064]  

ٹُٰ أڅضڀ إىث ٽذْضٺڀ ٱضچز َهٌٿ ٱُهج ثٽٺذٌُ وٌَدى إدٌثهُڀ ٩ڄ ٩پٶڂز ٩ڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ ٵجٻ 
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ٱُهننج ثٽٚننٮٌُ إىث صننٌٷ ځچهننج ٕننٍء ٵُننټ صٌٹننش ثٽْننچز ٵننجٽىث وځضننً ىثٷ ٵننجٻ إىث ىهذننش          
غننٌس ؽهٗوٹننڀ وٹغننٌس ٵننٌثوٹڀ وٵپننش ٱٶهننجوٹڀ وٹغننٌس أځننٌثوٹڀ وٵپننش         ٩پڂننجوٹڀ وٹ

 أځچجوٹڀ وثٽضڂْش ثٽوڅُج د٪ڂټ ثِمٌر وصٲٶه ٽٮٌُ ثٽوَڄ 
   
وَنټ ٽپڂضٲٶهنُڄ دٮُنٌ    أمذٌڅج أدى ثٽڂٮٌُر عچج ثْوٍث٩ٍ ٵجٻ أڅذتش ثڅه ٹجڃ َٶجٻ [  065]  

 ثٽ٪ذجهر وثٽڂْضقپُڄ ٽپقٌځجس دجٽٖذهجس 
   
دڄ ّهُټ ځىٽً َقُنً دنڄ أدنٍ ٍثةنور عچنج َقُنً ٩نڄ ځؾجٽنو ٩نڄ           أمذٌڅج ٙجٽـ[  066]  

ٖ َأصٍ ٩پُٺڀ ٩جٿ ثٖ وهى ٌٕ ځڄ ثٽنيٌ ٹنجڃ ٵذپنه أځنج     ثٽٖ٪ذٍ ٩ڄ ځٌْوٳ ٩ڄ ٩ذو ثهلل 
ثڅٍ ٽْش أ٩چٍ ٩جځج أمٚخ ځڄ ٩جٿ وٖ أځٌُث مٌُث ځڄ أځٌُ وٽٺنڄ ٩پڂنجءٹڀ ومُنجًٹڀ    

 ىڃ ثْځٌ دٌأَهڀ  وٱٶهجءٹڀ َيهذىڃ عڀ ٖ صؾووڃ ځچهڀ مپٲج وصؾب ٵىٿ َٶُْ
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو دڄ أدنٍ مپنٰ عچنج َقُنً دنڄ ّنپُڀ ٵنجٻ ّنڂ٪ش هثوه دنڄ          [  067]  

 أوٻ ځڄ ٵجُ إدپُِ وځج ٩ذوس ثٽٖڂِ وثٽٶڂٌ ثٖ دجٽڂٶجَُِ  أدٍ هچو ٩ڄ دڄ ٌَُّڄ ٵجٻ 
   
ثڅنه صنٗ هنيڇ ثَِنز     أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٹغٌُ ٩ڄ دڄ ٕىىح ٩ڄ ځ٢ٌ ٩ڄ ثٽقْڄ [  071]  

 ٍ ځڄ څجً ومپٶضه ځڄ ١ُڄ ٵجٻ آل  ٵجُ إدپُِ وهى أوٻ ځڄ ٵجُ   مپٶضچ
   
أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ عچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ إّڂج٩ُټ دنڄ أدنٍ مجٽنو ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ      [  070]  

 ثڅٍ أمجٯ وأمًٖ ثڃ أٵُِ ٱضَٻ ٵوځٍ  ٩ڄ ځٌْوٳ ثڅه ٵجٻ 
   
ذٍ ٵنجٻ  أمذٌڅج ٙوٵز دڄ ثٽٲٞټ عچج أدى مجٽو ثْفڂنٌ ٩نڄ إّنڂج٩ُټ ٩نڄ ثٽٖن٪     [  070]  

 وثهلل ٽتڄ أميصڀ دجٽڂٶجَُِ ٽضقٌځڄ ثٽقٗٻ وٽضقپڄ ثٽقٌثٿ 
   
ثڅننه ٹننجڃ َٶننىٻ ځننج أمذٌڅننج ثٽقْننڄ دننڄ دٖننٌ عچننج أدننٍ ٩ننڄ إّننڂج٩ُټ ٩ننڄ ٩ننجځٌ [  071]  

 أدٮٜ إٽٍ أًأَش أًأَش َْأٻ ثٽٌؽټ ٙجفذه ٱُٶىٻ أًأَش وٹجڃ ٖ َٶجَِ  
   
څهجڅٍ أدنى وثةنټ   ٽَدٌٵجڃ ٵجٻ أمذٌڅج ٙوٵز دڄ ثٽٲٞټ عچج َقًُ دڄ ّ٪ُو ٩ڄ ث[  072]  

 ثڃ أؽجٽِ أٙقجح أًأَش 
   
ٽنى ثڃ  أمذٌڅج ٙوٵز دڄ ثٽٲٞټ ثڅنج دنڄ ٩ُُچنز ٩نڄ إّنڂج٩ُټ ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ ٵنجٻ         [  073]  

 هؤٖء ٹجڅىث ٩پً ٩هو ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٽچَٽش ٩جځز ثٽٶٌآڃ َْأٽىڅٸ َْأٽىڅٸ  
   
دنڄ ١پقنز ٩نڄ ځُڂنىڃ أدنٍ فڂنَر       أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دڄ أدجڃ أمذٌڅٍ ځقڂو هى [  074]  

َج أدج فڂَر وثهلل ٽٶو صٺپڂش وٽنى وؽنوس دنوث ځنج صٺپڂنش وثڃ ٍځجڅنج أٹنىڃ        ٵجٻ ٽٍ إدٌثهُڀ 
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 ٱُه ٱٶُه أهټ ثٽٺىٱز ٍځجڃ ّىء  
   
إَنجٷ وثٽڂٺجَپنز َ٪چنٍ    أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ٽُظ ٩ڄ ځؾجهو ٵجٻ ٩ڂٌ [  075]  

 ٱٍ ثٽٺٗٿ 
   
ٕنهوس ٕنٌَقج   ٚنٌٌ عچنج أدنى دٺنٌ ثٽهنيٽٍ ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ ٵنجٻ         أمذٌڅج فؾجػ ثٽذ[  076]  

وؽجءڇ ًؽټ ځڄ ځٌثه ٱٶجٻ َج أدج أځُز ځجهَز ثْٙجد٨ ٵجٻ ٩ٌٖ ٩ٖنٌ ٵنجٻ َنج ّنذقجڃ ثهلل     
أّىثء هجصجڃ ؽڂ٨ دُڄ ثٽنچٌٚ وثٔدهجٿ ٱٶجٻ ٌَٕـ َج ّذقجڃ ثهلل أّىثء إىڅٸ وَوٷ ٱنئڃ  

ز وٱنٍ ثٽُنو څٚنٰ ثٽوَنز وَقنٸ ثڃ      ثٔىڃ َىثًَهج ثٽٖ٪ٌ ثٽٺڂأر وثٽ٪ڂجځز ٱُهج څٚنٰ ثٽوَن  
ثٽْچز ّذٶش ٵُجّٺڀ ٱجصذ٨ وٖ صذضو٧ ٱئڅٸ ٽڄ صٞټ ځج أميس دجْعٌ ٵجٻ أدى دٺٌ ٱٶنجٻ ٽنٍ   
ثٽٖ٪ذٍ َج هيٽٍ ٽى ثڃ أفچٲٺڀ ٵضټ وهيث ثٽٚذٍ ٱٍ ځهوڇ أٹجڃ هَضهنج ّنىثء ٵپنش څ٪نڀ ٵنجٻ      

 ٱأَڄ ثٽٶُجُ 
   
َََنو ٵنجٻ ٵنجٻ ځ٪نجى دنڄ ؽذنټ       أمذٌڅج ځٌوثڃ دڄ ځقڂو عچج ّ٪ُو ٩ڄ ًدُ٪ز دنڄ  [  077]  

َٲننضـ ثٽٶننٌآڃ ٩پننً ثٽچننجُ فضننً َٶننٌأڇ ثٽڂننٌأر وثٽٚننذٍ وثٽٌؽننټ ٱُٶننىٻ ثٽٌؽننټ ٵننو ٵننٌأس   
ثٽٶٌآڃ ٱپڀ ثصذ٨ وثهلل ٖ أٵىځڄ ده ٱُهڀ ٽ٪پٍ ثصذ٨ ٱُٶىٿ دنه ٱنُهڀ ٱنٗ َضذن٨ ٱُٶنىٻ ٵنو ٵنٌأس        

ٱُقض٦نٌ   ثٽٶٌآڃ ٱپڀ ثصذ٨ وٵو ٵڂش ده ٱُهڀ ٱپڀ ثصذ٨ ْفض٦ٌڃ ٱنٍ دُضنٍ ځْنؾوث ٽ٪پنٍ أصذن٨     
ٱٍ دُضنه ځْنؾوث ٱنٗ َضذن٨ ٱُٶنىٻ ٵنو ٵنٌأس ثٽٶنٌآڃ ٱپنڀ ثصذن٨ وٵڂنش دنه ٱنُهڀ ٱپنڀ ثصذن٨ وٵنو                 
ثفض٦ننٌس ٱننٍ دُضننٍ ځْننؾوث ٱپننڀ ثصذنن٨ وثهلل ِصُننچهڀ دقننوَظ ٖ َؾووڅننه ٱننٍ ٹضننجح ثهلل وٽننڀ     

 َْڂ٪ىڇ ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٽ٪پٍ ثصذ٨ ٵجٻ ځ٪جى ٱئَجٹڀ وځج ؽجء ده ٱئڃ ځج ؽجء ده ٝٗٽز 
   

 ُز أمي ثٽٌأٌ دجح ٱٍ ٹٌثه
   
ځنج  أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ فوعچج ځجٽٸ هى دڄ ځٮىٻ ٵجٻ ٵجٻ ٽٍ ثٽٖن٪ذٍ ٵنجٻ   [  011]  

فوعىٷ هؤٖء ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱنني دنه وځنج ٵنجٽىڇ دنٌأَهڀ ٱجٽٶنه ٱنٍ           
 ثٽقٔ 

   
أمذٌڅج ثٽ٪ذجُ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ٍَو دڄ فذجح أمذٌڅٍ ًؽجء دڄ أدٍ ّنپڂز ٵنجٻ   [  010]  

ٵنو ًٝنُش ځنڄ أهنټ ٍځنجڅٍ هنؤٖء ثڃ ٖ َْنأٽىڅٍ وٖ        ٪ش ٩ذور دنڄ أدنٍ ٽذجدنز َٶنىٻ     ّڂ
 أّأٽهڀ إڅڂج َٶىٻ أفوهڂج أًأَش أًأَش 

   
أمذٌڅج ٩ٲجڃ عچج فڂجه دڄ ٍَو عچج ٩جٙڀ دڄ دهوٽز ٩ڄ أدنٍ وثةنټ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل     [  010]  

يث ّذُټ ثهلل عنڀ  م٠ ٽچج ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َىځج م٢ج عڀ ٵجٻ هدڄ ځْ٪ىه ٵجٻ 
م٠ م٢ى١ج ٩ڄ َڂُچه و٩ڄ ٕڂجٽه عڀ ٵجٻ هنيڇ ّنذټ ٩پنً ٹنټ ّنذُټ ځچهنج ٕن٢ُجڃ َنو٩ى         
 إٽُه عڀ صٗ   وأڃ هيث ٌٙث١ٍ ځْضٶُڂج ٱجصذ٪ىڇ وٖ صضذ٪ىث ثٽْذټ ٱضٲٌٳ دٺڀ ٩ڄ ّذُپه آل   
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  وٖ صضذن٨  أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج وًٵنجء ٩نڄ دنڄ أدنٍ څؾنُـ ٩نڄ ځؾجهنو        [  011]  

 ٵجٻ ثٽذو٧ وثٽٖذهجس ثٽْذټ آل 
   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ ثڅج ٩ڂٌ دڄ َقًُ ٵنجٻ ّنڂ٪ش أدنٍ َقنوط ٩نڄ أدُنه       [  012]  

ٹچج څؾپِ ٩پً دجح ٩ذو ثهلل دڄ ځْ٪ىه ٵذټ ٙٗر ثٽٮنوثر ٱنئىث منٌػ ځٖنُچج ځ٪نه إٽنً       ٵجٻ 
ثٽڂْؾو ٱؾجءڅج أدى ځىًّ ثْٕ٪ٌٌ ٱٶجٻ أمٌػ إٽُٺڀ أدى ٩ذو ثٽٌفڂڄ د٪و ٵپچنج ٖ ٱؾپنِ   

٪چج فضً مٌػ ٱپڂج مٌػ ٵڂچج إٽُنه ؽڂُ٪نج ٱٶنجٻ ٽنه أدنى ځىّنً َنج أدنج ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ ثڅنٍ            ځ
ًأَش ٱٍ ثٽڂْؾو أڅٲج أځٌث أڅٺٌصه وٽڀ أً وثٽقڂو هلل ثٖ مٌُث ٵجٻ ٱڂج هى ٱٶجٻ ثڃ ٩ٖنش  
ٱْضٌثڇ ٵجٻ ًأَش ٱٍ ثٽڂْؾو ٵىځج فپٶج ؽپىّج َچض٦ٌوڃ ثٽٚٗر ٱٍ ٹټ فپٶز ًؽټ وٱٍ 

ځجةننز ٱُٺذننٌوڃ ځجةننز ٱُٶننىٻ هپپننىث ځجةننز ٱُهپپننىڃ ځجةننز وَٶننىٻ   أَننوَهڀ فٚننج ٱُٶننىٻ ٹذننٌوث
ّنذقىث ځجةنز ٱُْنذقىڃ ځجةنز ٵنجٻ ٱڂنجىث ٵپنش ٽهننڀ ٵنجٻ ځنج ٵپنش ٽهنڀ ٕنُتج ثڅض٦نجً ًأَننٸ أو              
ثڅض٦جً أځٌٷ ٵجٻ أٱٗ أځٌصهڀ ثڃ َ٪ووث ُّتجصهڀ وٝنڂچش ٽهنڀ ثڃ ٖ َٞن٨ُ ځنڄ فْنچجصهڀ      

ٰ ٩پنُهڀ ٱٶنجٻ ځنج هنيث ثٽنيٌ      عڀ ځًٞ وځُٞچج ځ٪نه فضنً أصنً فپٶنز ځنڄ صپنٸ ثٽقپنٴ ٱىٵن        
أًثٹڀ صٚچ٪ىڃ ٵجٽىث َنج أدنج ٩ذنو ثهلل فٚنج څ٪نو دنه ثٽضٺذُنٌ وثٽضهپُنټ وثٽضْنذُـ ٵنجٻ ٱ٪نووث            
ُّتجصٺڀ ٱأڅج ٝجځڄ ثڃ ٖ ٨َُٞ ځڄ فْچجصٺڀ ٍٕء وَقٺڀ َج أځز ځقڂو ځج أ٧ٌّ هپٺنضٺڀ  

ڀ صٺْنٌ  هؤٖء ٙقجدز څذُٺڀ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځضنىثٱٌوڃ وهنيڇ عُجدنه ٽنڀ صذنټ وأڅُضنه ٽن       
وثٽيٌ څٲٍْ دُوڇ ثڅٺڀ ٽ٪پٍ ځپز هٍ أهنوٌ ځنڄ ځپنز ځقڂنو أو ځٲضضقنىث دنجح ٝنٗٽز ٵنجٽىث         
وثهلل َج أدج ٩ذو ثٽٌفڂڄ ځج أًهڅج ثٖ ثٽنٌُ ٵجٻ وٹڀ ځڄ ځٌَو ٽپنٌُ ٽڄ َٚنُذه ثڃ ًّنىٻ   
ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ فننوعچج أڃ ٵىځننج َٶننٌأوڃ ثٽٶننٌآڃ ٖ َؾننجوٍ صننٌثٵُهڀ وأَننڀ ثهلل ځننج   

أٹغٌهڀ ځنچٺڀ عنڀ صنىٽً ٩نچهڀ ٱٶنجٻ ٩ڂنٌو دنڄ ّنپڂز ًأَچنج ٩جځنز أوٽتنٸ ثٽقپنٴ              أهًٌ ٽ٪ټ
 ٢َج٩چىڅج َىٿ ثٽچهٌوثڃ ځ٨ ثٽنىثًػ 

   
أمذٌڅج َ٪پً عچج ث٩ْڂٔ ٩نڄ فذُنخ ٩نڄ أدنٍ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ ٵنجٻ ٵنجٻ ٩ذنو ثهلل          [  013]  

 ثصذ٪ىث وٖ صذضو٩ىث ٱٶو ٹٲُضڀ  
   
َقًُ دڄ ّپُڀ فوعچٍ ؽ٪ٲٌ دنڄ ځقڂنو   أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو دڄ أدٍ مپٰ عچج [  014]  

٩ڄ أدُه ٩ڄ ؽنجدٌ دنڄ ٩ذنو ثهلل ثْڅٚنجًٌ ٵنجٻ م٢ذچنج ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ           
ٱقڂنو ثهلل وأعچنً ٩پُنه عنڀ ٵنجٻ إڃ أٱٞنټ ثٽهنوٌ هنوٌ ځقڂنو ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ وٕننٌ             

 ثْځىً ځقوعجصهج وٹټ دو٩ز ٝٗٽز 
   
قجٳ ثٽٲَثًٌ ٩ڄ أّنپڀ ثٽڂچٶنٌٌ ٩نڄ دنٍٗ     أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ُُچز ٩ڄ أدٍ إّ[  015]  

دڄ ٩ٚڂز ٵنجٻ ّنڂ٪ش ٩ذنو ثهلل دنڄ ځْن٪ىه َٶنىٻ وٹنجڃ إىث ٹنجڃ ٩ٖنُز ٽُپنز ثٽؾڂ٪نز ٵنجٿ             
ثڃ أٙوٳ ثٽٶىٻ ٵىٻ ثهلل وثڃ أفْڄ ثٽهوٌ هوٌ ځقڂو وثٽٖنٶٍ ځنڄ ٕنٶٍ ٱنٍ د٢نڄ      ٱٶجٻ 

 أځه وثڃ ٌٕ ثٽٌوثَج ًوثَج ثٽٺيح وٌٕ ثْځىً ځقوعجصهج وٹټ ځج هى آس ٵٌَخ 
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أمذٌڅٍ ځقڂو دڄ ٩ُُچز ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ثٽٲَثًٌ ٩ڄ ٽُظ ٩ڄ أَنىح ٩نڄ دنڄ    [  016]  

 ځج أمي ًؽټ دذو٩ز ٱٌثؽ٨ ّچز  ٌَُّڄ ٵجٻ 
   
أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩نڄ أَنىح ٩نڄ أدنٍ ٵٗدنز ٩نڄ أدنٍ        [  017]  

ٍ    أّڂجء ٩ڄ عىدجڃ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ثڅنه ٵنجٻ       ثْةڂنز   إڅڂنج أمنجٯ ٩پنً أځضن
 ثٽڂٞپُڄ 

   
أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ذو ثهلل أدنى ثٽىٽُنو ثٽهنٌوٌ عچنج ځ٪نجى دنڄ ځ٪نجى ٩نڄ دنڄ ٩نىڃ           [  001]  

٩ڄ ٩ڂٌو دڄ ّ٪ُو ٩ڄ أدٍ ٩ًٍز دنڄ ٩ڂنٌو دنڄ ؽٌَنٌ ٩نڄ فُنز دچنش أدنٍ فُنز ٵجٽنش           
همټ ٩پُچج ًؽټ دنجٽ٦هٌُر ٱٶپنش َنج ٩ذنو ثهلل ځنڄ أَنڄ أٵذپنش ٵنجٻ أٵذپنش أڅنج وٙنجفخ ٽنٍ             

ٴ ٙجفذٍ َذٮٍ وهمپش أڅج ثّض٦ټ دجٽ٦ټ وثٌٕح ځڄ ثٽٖنٌثح ٱٶڂنش إٽنً    دٮجء ٽچج ٱجڅ٢پ
ٽذُچز فجځٞز وًدڂج ٵجٽش ٱٶڂش إٽً ُٝقز فجځٞنز ٱْنٶُضه ځچهنج ٱٖنٌح وٕنٌدش ٵجٽنش       
وصىّڂضه ٱٶپش َج ٩ذو ثهلل ځڄ أڅش ٱٶجٻ أڅج أدى دٺٌ ٵپش أڅش أدى دٺٌ ٙنجفخ ًّنىٻ ثهلل   

ٱيٹٌس ٭َوڅج مغ٪ڂج و٭نَور د٪ٞنچج   ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثٽيٌ ّڂ٪ش ده ٵجٻ څ٪ڀ ٵجٽش 
د٪ٞج ٱٍ ثٽؾجهپُز وځج ؽجء ثهلل ده ځڄ ثْٽٲز وإ١چجح ثٽٲْج٠ُ١ وٕذٸ دڄ ٩نىڃ أٙنجد٪ه   
ووٙٲه ٽچج ځ٪جى وٕنذٸ أفڂنو ٱٶپنش َنج ٩ذنو ثهلل فضنً ځضنً صنٌي أځنٌ ثٽچنجُ هنيث ٵنجٻ ځنج              

٢َُ٪ىڅنه  ثّضٶجځش ثْةڂز ٵپش ځج ثْةڂز ٵجٻ أځج ًأَش ثٽُْو َٺنىڃ ٱنٍ ثٽقنىثء ٱُضذ٪ىڅنه و    
 ٱڂج ثّضٶجٿ أوٽتٸ 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽٚپش عچج إدٌثهُڀ دڄ ّ٪و ٩ڄ أدُه ٩ڄ أك ٽ٪وٌ دنڄ أ١ًنجر   [  000]  

إڃ أمنىٯ ځنج أمنجٯ ٩پننُٺڀ    ٩نڄ أدنٍ ثٽنوًهثء ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ         
 ثْةڂز ثٽڂٞپُڄ 

   
٩نڄ ٵنُِ دنڄ أدنٍ فنجٍٿ      أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج أدى ٩ىثڅنز ٩نڄ دُنجڃ دنڄ دٖنٌ      [  000]  

همټ أدى دٺٌ ٩پً ثځٌأر ځڄ أفڂِ َٶجٻ ٽهج ٍَچخ ٵجٻ ٱٌثهنج ٖ صنضٺپڀ ٱٶنجٻ ځجٽهنج ٖ     ٵجٻ 
صضٺپڀ ٵجٽىث څىس فؾز ځٚڂضز ٱٶجٻ ٽهج صٺپڂٍ ٱئڃ هيث ٖ َقټ هيث ځڄ ٩ڂټ ثٽؾجهپُز ٵنجٻ  
ٱضٺپڂش ٱٶجٽش ځڄ أڅنش ٵنجٻ ثڅنج ثځنٌء ځنڄ ثٽڂهنجؽٌَڄ ٵجٽنش ځنڄ أٌ ثٽڂهنجؽٌَڄ ٵنجٻ ځنڄ            

َٔ ٵجٽش ٱڂڄ أٌ ٵٌَٔ أڅش ٵنجٻ ثڅنٸ ٽْنؤوٻ ثڅنج أدنى دٺنٌ ٵجٽنش ځنج دٶجوڅنج ٩پنً هنيث            ٵٌ
ثْځٌ ثٽٚجٽـ ثٽيٌ ؽجء ثهلل دنه د٪نو ثٽؾجهپُنز ٱٶنجٻ دٶنجوٹڀ ٩پُنه ځنج ثّنضٶجځش دٺنڀ أةڂنضٺڀ           
ٵجٽش وأَڂج ثْةڂز ٵجٻ أځج ٹنجڃ ٽٶىځنٸ ًوّنجء وإٔنٌثٯ َنأځٌوڅهڀ ٱ٢ُُ٪نىڅهڀ ٵجٽنش دپنً         

 ٱهڀ ځغټ أوٽتٸ ٩پً ثٽچجُ 
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځقڂو عچنج ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ ځهنوٌ ٩نڄ ّنٲُجڃ ٩نڄ وثٙنټ          [  001]  

ًأَننش دنڄ ځْنن٪ىه َىٙنً ثٽٌؽننجٻ وثٽچْنجء وَٶننىٻ ځننڄ    ٩نڄ ثځننٌأر َٶنجٻ ٽهننج ٩جةنور ٵجٽننش    
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أهًٷ ځچٺڄ ځڄ ثځٌأر أو ًؽنټ ٱجٽْنڂش ثْوٻ ثٽْنڂش ثْوٻ ٱئڅنج ٩پنً ثٽٲ٢نٌر ٵنجٻ ٩ذنو         
 ثهلل ثٽْڂش ثٽ٢ٌَٴ  

   
مذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ُُچز ثڅج ٩پنٍ هنى دنڄ ځْنهٌ ٩نڄ أدنٍ إّنقجٳ ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ          أ[  002]  

هنټ ص٪نٌٯ ځنج َهنوٿ ٍٽنز ثّٔنٗٿ ٵنجٻ ٵپنش ٖ ٵنجٻ          ٩ڄ ٍَجه دڄ فوٌَ ٵجٻ ٵنجٻ ٽنٍ ٩ڂنٌ    
 َهوځه ثٽ٪جٽڀ وؽوثٻ ثٽڂچجٱٴ دجٽٺضجح وفٺڀ ثْةڂز ثٽڂٞپُڄ 

   
دنڄ ٩پنٍ   أمذٌڅج هجًوڃ ٩ڄ فٲ٘ دڄ ٭ُجط ٩ڄ ٽُظ ٩نڄ ثٽقٺنڀ ٩نڄ ځقڂنو     [  003]  

 ٖ صؾجٽِ أٙقجح ثٽنٚىځجس ٱئڅهڀ َنىٝىڃ ٱٍ آَجس ثهلل ٵجٻ 
   
أمذٌڅج ثٽقْڄ دڄ ځچٚىً عچج أدى أّجځز ٩ڄ ٌَٕٸ ٩نڄ ثٽڂذنجًٷ ٩نڄ ثٽقْنڄ     [  004]  

ّچچٺڀ وثهلل ثٽيٌ ٖ إٽه إٖ هى دُچهڂج دُڄ ثٽٮجٽٍ وثٽؾجٱٍ ٱجٙذٌوث ٩پُهج ًفڂٺنڀ ثهلل  ٵجٻ 
ڂج ځًٞ وهڀ أٵټ ثٽچجُ ٱُڂج دٶنٍ ثٽنيَڄ ٽنڀ َنيهذىث ځن٨      ٱئڃ أهټ ثٽْچز ٹجڅىث أٵټ ثٽچجُ ٱُ

أهټ ثْصٌثٯ ٱٍ أصٌثٱهڀ وٖ ځ٨ أهټ ثٽذنو٧ ٱنٍ دنو٩هڀ وٙنذٌوث ٩پنً ّنچضهڀ فضنً ٽٶنىث         
 ًدهڀ ٱٺيٽٸ إڃ ٕجء ثهلل ٱٺىڅىث  

   
أمذٌڅج ځىًّ دڄ مجٽو عچج ٩ًُْ دڄ ث٩ْڂٔ ٩ڄ ٩ڂنجًر وځجٽنٸ دنڄ ثٽقنجًط     [  005]  

 ثٽٶٚو ٱٍ ثٽْچز مٌُ ځڄ ثٖؽضهجه ٱٍ ثٽذو٩ز ٩ذو ثهلل ٵجٻ ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ َََو ٩ڄ 
   

 دجح ثٖٵضوثء دجٽ٪پڂجء 
   
أمذٌڅج ځچٚىً دڄ ّپڂز ثٽنَث٩ٍ ٩ڄ ٌَٕٸ ٩ڄ أدٍ فڂَر ٩ڄ إدٌثهُڀ ٵجٻ [  006]  

ٽٶننو أهًٹننش أٵىثځننج ٽننى ٽننڀ َؾننجوٍ أفننوهڀ ٥ٲننٌث ٽڂننج ؽجوٍصننه ٹٲننً إٍثًثءث ٩پننً ٵننىٿ أڃ     
 صنجٽٰ أٱ٪جٽهڀ 

   
  أ١ُ٪نىث ثهلل وأ١ُ٪نىث ثٽٌّنىٻ وأوٽنً     أمذٌڅج َ٪پً عچج ٩ذو ثٽڂپٸ ٩نڄ ٢٩نجء   [  007]  

 ثْځٌ ځچٺڀ آل ٵجٻ أٽىث ثٽ٪پڀ وثٽٲٶه و١ج٩ز ثٽٌّىٻ ثصذج٧ ثٽٺضجح وثٽْچز 
   
ّنأٽش دنڄ ٕنذٌځز ٩نڄ     أمذٌڅج ځقڂنو دنڄ َىّنٰ فنوعچج إدنٌثهُڀ دنڄ أههنڀ ٵنجٻ         [  001]  

ثڅ٦نٌ ٱُهنج ٵنجٻ إىث وٝنـ ٽنٍ ثٽ٢ٌَنٴ        ٍٕء وٹجڅش ٩چوٌ ځْأٽز ٕوَور ٱٶپش ًفڂٸ ثهلل
 ووؽوس ثْعٌ ٽڀ أفذِ  

   
أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ ثٽهُغڀ عچج ٩ىڃ ٩ڄ ًؽټ َٶجٻ ٽه ّپُڂجڃ دڄ ؽنجدٌ ځنڄ أهنټ    [  000]  

ص٪پڂنىث ثٽ٪پنڀ و٩پڂنىڇ    هؾٌ ٵجٻ ٵجٻ دڄ ځْ٪ىه ٵجٻ ٽنٍ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ      
ىڇ ثٽچنجُ ٱنئڅٍ ثځنٌء ځٶذنىٛ وثٽ٪پنڀ      ثٽچجُ ص٪پڂىث ثٽٲٌثةٜ و٩پڂىڇ ثٽچجُ ص٪پڂىث و٩پڂن 
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 ُّٶذٜ وص٦هٌ ثٽٲضڄ فضً َنضپٰ ثعچجڃ ٱٍ ٱٌَٞز ٖ َؾوثڃ أفوث َٲٚټ دُچهڂج  
   
أمذٌڅج َ٪ٶىح دڄ إدٌثهُڀ عچج ٩ڂٌ دڄ أدٍ مپُٲز ٵجٻ ّڂ٪ش ٍَجه دنڄ ځننٌثٳ   [  000]  

أدنج  أًّټ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځ٪نجى دنڄ ؽذنټ و   ىٹٌ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌ ٵجٻ 
ځىًّ إٽً ثٽُڂڄ ٵجٻ صْجڅوث وص٢جو٩ج وَْنٌث وٖ صچٲنٌث ٱٶنوځج ثٽنُڂڄ ٱن٢نخ ثٽچنجُ ځ٪نجى        
ٱقٞهڀ ٩پً ثّٔٗٿ وأځنٌهڀ دجٽضٲٶنه ٱنٍ ثٽٶنٌآڃ وٵنجٻ إىث ٱ٪پنضڀ ىٽنٸ ٱجّنأٽىڅٍ أمذنٌٹڀ          
٩ڄ أهټ ثٽؾچز ځڄ أهټ ثٽچجً ٱڂٺغىث ځج ٕجء ثهلل أڃ َڂٺغىث ٱٶجٽىث ٽڂ٪جى ٵو ٹچش أځٌصچنج إىث  

وٵٌأڅج أڃ څْأٽٸ ٱضنذٌڅنج دأهنټ ثٽؾچنز ځنڄ أهنټ ثٽچنجً ٱٶنجٻ ٽهنڀ ځ٪نجى إىث ىٹنٌ            څقڄ صٲٶهچج
 ثٽٌؽټ دنٌُ ٱهى ځڄ أهټ ثٽؾچز وإىث ىٹٌ دٌٖ ٱهى ځڄ أهټ ثٽچجً 

   
أمذٌڅج َ٪ٶىح دڄ إدٌثهُڀ عچج َقًُ دڄ ّ٪ُو ثٽٶ٢جڃ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل ٵنجٻ ّنڂ٪ش   [  001]  

ټ َنج ًّنىٻ ثهلل أٌ ثٽچنجُ أٹنٌٿ ٵنجٻ      ٵُّ٪ُو دڄ أدٍ َقوط ٩ڄ أدُه ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ 
أصٶجهڀ ٵجٽىث ٽُِ ٩ڄ هيث څْأٽٸ ٵجٻ ٱُىّٰ دڄ َ٪ٶىح څذٍ ثهلل دڄ څذنٍ ثهلل دنڄ مپُنټ ثهلل    
ٵجٽىث ٽُِ ٩ڄ هيث څْأٽٸ ٵجٻ ٱ٪ڄ ځ٪جهڃ ثٽ٪ٌح صْأٽىڅٍ مُنجًهڀ ٱنٍ ثٽؾجهپُنز مُنجًهڀ     

 ٱٍ ثّٔٗٿ إى ٱٶهىث 
   
چٍ ثٽپُنظ ٩نڄ َََنو ٩ذنو ثهلل دنڄ أّنجځز دنڄ        أمذٌڅج ٩ذو ثهلل هى دنڄ ٙنجٽـ فنوع   [  002]  

ثٽهننجهٌ ٩ننڄ ٩ذننو ثٽىهننجح ٩ننڄ دننڄ ٕننهجح ٩ننڄ فڂُننو دننڄ ٩ذننو ثٽننٌفڂڄ ٩ننڄ ځ٪جوَننز ٵننجٻ  
 ځڄ ٌَه ثهلل ده مٌُث َٲٶهه ٱٍ ثٽوَڄ ّڂ٪ش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶىٻ 

   
أدنٍ   أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ّپُڂجڃ ٩ڄ إّڂج٩ُټ دڄ ؽ٪ٲٌ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ّ٪ُو دنڄ [  003]  

ځڄ ٌَه ثهلل ده مُنٌث  هچو ٩ڄ أدُه ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
 َٲٶهه ٱٍ ثٽوَڄ 

   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج فڂجه دڄ ّپڂز ٩ڄ فذپز دڄ ٢٩ُز ٩ڄ دڄ ځقٌَُنَ  [  004]  

هنه  ځڄ ٌَه ثهلل دنه مُنٌث َٲٶ  ٩ڄ ځ٪جوَز ٵجٻ ّڂ٪ش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶىٻ 
 ٱٍ ثٽوَڄ 

   
أمذٌڅج ّپُڂجڃ دنڄ هثوه ثٽَهٌثڅنٍ ثڅنج إّنڂج٩ُټ هنى دنڄ ؽ٪ٲنٌ عچنج ٩ڂنٌو دنڄ           [  005]  

أدٍ ٩ڂٌو ٩ڄ ٩ذو ثٽنٌفڂڄ دنڄ ثٽقنىٌَط ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ؽذُنٌ دنڄ ځ٢٪نڀ ٩نڄ أدُنه ثڅنه             
أَهنج ثٽچنجُ   ٕهو م٢ذز ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٱنٍ َنىٿ ٩ٌٱنز ٱنٍ فؾنز ثٽنىهث٧        

پٍ ٖ أٽٶجٹڀ د٪و َنىځٍ هنيث دڂٺنجڅٍ هنيث ٱنٌفڀ ثهلل ځنڄ ّنڂ٨ ځٶنجٽضٍ         ثڅٍ وثهلل ٖ أهًٌ ٽ٪
ثٽُىٿ ٱى٩جهج ٱٌح فجځټ ٱٶه وٖ ٱٶه ٽه وًح فجځټ ٱٶنه إٽنً ځنڄ هنى أٱٶنه ځچنه وث٩پڂنىث        
ثڃ أځىثٽٺڀ وهځجءٹڀ فٌثٿ ٩پُٺڀ ٹقٌځز هيث ثٽُىٿ ٱٍ هيث ثٽٖنهٌ ٱنٍ هنيث ثٽذپنو وث٩پڂنىث      

هلل وځچجٙننقز أوٽننٍ ثْځننٌ و٩پننً ٽننَوٿ   ثڃ ثٽٶپننىح ٖ صٮننټ ٩پننً عننٗط إمننٗٗ ثٽ٪ڂننټ   
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 ؽڂج٩ز ثٽڂْپڂُڄ ٱئڃ ه٩ىصهڀ صق٠ُ ځڄ وًثةهڀ  
   
أمذٌڅج أفڂو دڄ مجٽنو عچنج ځقڂنو هنى دنڄ إّنقجٳ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ            [  006]  

ٵجٿ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ دنجٽنُٰ ځنڄ ځچنً ٱٶنجٻ        ؽذٌُ دڄ ځ٢٪ڀ ٩ڄ أدُه ٵجٻ 
ج عڀ أهثهج إٽً ځڄ ٽڀ َْڂ٪هج ٱٌح فجځټ ٱٶنه ٖ ٱٶنه ٽنه    څٌٞ ثهلل ٩ذوث ّڂ٨ ځٶجٽضٍ ٱى٩جه

وًح فجځټ ٱٶه إٽً ځڄ هى أٱٶه ځچه عٗط ٖ َٮټ ٩پُهڄ ٵپخ ثٽڂؤځڄ إمٗٗ ثٽ٪ڂنټ هلل  
 و١ج٩ز ىوٌ ثْځٌ وٽَوٿ ثٽؾڂج٩ز ٱئڃ ه٩ىصهڀ ځڄ وًثةهڀ  

   
أمذٌڅننج ٩ٚننڂز دننڄ ثٽٲٞننټ عچننج فٌځننٍ دننڄ ٩ڂننجًر ٩ننڄ ٕنن٪ذز ٩ننڄ ٩ڂننٌو دننڄ  [  007]  

منٌػ ٍَنو دنڄ عجدنش ځنڄ ٩چنو       ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ أدجڃ دڄ ٩غڂنجڃ ٩نڄ أدُنه ٵنجٻ      ّپُڂجڃ
ځٌوثڃ دڄ ثٽقٺڀ دچٰٚ ثٽچهجً ٵجٻ ٱٶپش ځج مٌػ هنيڇ ثٽْنج٩ز ځنڄ ٩چنو ځنٌوثڃ ثٖ وٵنو       
ّأٽه ٩ڄ ٍٕء ٱأصُضه ٱْأٽضه ٵجٻ څ٪ڀ ّأٽچٍ ٩ڄ فنوَظ ّنڂ٪ضه ځنڄ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل      

َغج ٱقٲ٦ه ٱنأهثڇ إٽنً ځنڄ هنى أفٲن٤ ځچنه ٱنٌح        ٩پُه وّپڀ ٵجٻ څٌٞ ثهلل ثځٌأ ّڂ٨ ځچج فو
فجځټ ٱٶه ٽُِ دٲٶُه وًح فجځټ ٱٶه إٽً ځڄ هى أٱٶه ځچه ٖ َ٪ضٶو ٵپخ ځْنپڀ ٩پنً عنٗط    
مٚجٻ ثٖ همټ ثٽؾچز ٵجٻ ٵپش ځج هٍ ٵجٻ إمٗٗ ثٽ٪ڂټ وثٽچُٚقز ٽىٖر ثْځنٌ وٽنَوٿ   

٭چنجڇ ٱنٍ ٵپذنه     ثٽؾڂج٩ز ٱئڃ ه٩ىصهڀ صق٠ُ ځڄ وًثةهنڀ وځنڄ ٹجڅنش ثِمنٌر څُضنه ؽ٪نټ ثهلل      
وؽڂ٨ ٽه ٕڂپه وأصضه ثٽوڅُج وهٍ ًث٭ڂز وځڄ ٹجڅش ثٽوڅُج څُضه ٱٌٳ ثهلل ٩پُه ٕڂپه وؽ٪نټ  
ٱٌٵه دُڄ ٩ُچُه وٽڀ َأصه ځڄ ثٽوڅُج ثٖ ځج ٵوً ٽه ٵجٻ وّأٽضه ٩ڄ ٙٗر ثٽى٢ًّ ٵنجٻ هنٍ   

 ثٽ٦هٌ  
   
و أمذٌڅج َقُنً دنڄ ځىّنً عچنج ٩ڂنٌو دنڄ ځقڂنو ثٽٶٌٕنٍ ثڅنج إّنٌثةُټ ٩نڄ ٩ذن            [  011]  

م٢ذچنج ًّنىٻ ثهلل ٙنپً    ثٽٌفڂڄ دڄ ٍدُو ثٽُجځٍ ٩ڄ أدٍ ثٽ٪ؾٗڃ ٩ڄ أدٍ ثٽنوًهثء ٵنجٻ   
ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ څٌٞ ثهلل ثځٌأ ّڂ٨ ځچج فوَغج ٱذپٮه ٹڂج ّڂ٪ه ٱٌح ځذپن٬ أو٩نً ځنڄ    
ّننجځ٨ عننٗط ٖ َٮننټ ٩پننُهڄ ٵپننخ ثځننٌء ځْننپڀ إمننٗٗ ثٽ٪ڂننټ هلل وثٽچٚننُقز ٽٺننټ ځْننپڀ     

 جءهڀ ځق٠ُ ځڄ وًثةهڀ  وٽَوٿ ؽڂج٩ز ثٽڂْپڂُڄ ٱئڃ ه٩
   

 دجح ثصٶجء ثٽقوَظ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وثٽضغذش ٱُه 
   
أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ ٩ُْننً عچننج هٖننُڀ ثڅننج أدننى ثٽَدُننٌ ٩ننڄ ؽننجدٌ ٵننجٻ ًّننىٻ ثهلل  [  010]  

 ځڄ ٹيح ٩پٍ ځض٪ڂوث ٱپُضذىأ ځٶ٪وڇ ځڄ ثٽچجً ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
أدى ٩ىثڅز ٩ڄ ٩ذو ث٩ْپً ٩ڄ ّ٪ُو دڄ ؽذٌُ ٩ڄ  أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج[  010]  

ځنڄ ٹنيح ٩پنٍ ځض٪ڂنوث ٱپُضذنىأ ځٶ٪نوڇ ځنڄ        دڄ ٩ذجُ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ    
 ثٽچجً 
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أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ثٽپُظ فوعچٍ َََو دڄ ٩ذو ثهلل ٩ڄ ٩ڂنٌو دنڄ   [  011]  
دنڄ ثٽَدُنٌ ٩نڄ ثٽَدُنٌ ثڅنه ّنڂ٨        ٩ذو ثهلل دڄ ٩ٌور ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ٩نٌور ٩نڄ ٩ذنو ثهلل      

 ځڄ فوط ٩چٍ ٹيدج ٱپُضذىأ ځٶ٪وڇ ځڄ ثٽچجً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶىٻ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ فڂُو فوعچٍ ثٽٚذجؿ دنڄ ځقنجًح ٩نڄ ٩ڂنٌ دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ        [  012]  

ځنڄ ٹنيح ٩پنٍ    َ٪پً دڄ ځٌر ٩ڄ أدُه ٩ڄ ؽوڇ أڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ      
 ٱپُضذىأ ځٶ٪وڇ ځڄ ثٽچجً ځض٪ڂوث 

   
أمذٌڅج أّو دڄ ځىّنً عچنج ٕن٪ذز ٩نڄ ٩ضنجح ٵنجٻ ّنڂ٪ش أڅنِ دنڄ ځجٽنٸ َٶنىٻ            [  013]  

ٽىٖ ثڅٍ أمًٖ ثڃ أم٢نب ٽقنوعضٺڀ دإٔنُجء ّنڂ٪ضهج ځنڄ ًّنىٻ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ أو          
ٵجٽهننج ًّننىٻ ثهلل وىثٷ ثڅننٍ ّننڂ٪ضه ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ َٶننىٻ ځننڄ ٹننيح ٩پننٍ ځض٪ڂننوث     

 وڇ ځڄ ثٽچجً ٱپُضذىأ ځٶ٪
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ذو ثهلل ثڅج أدى هثوه ٩نڄ ٕن٪ذز ٩نڄ ٩ذنو ثٽ٪ََنَ و٩نڄ فڂنجه        [  014]  

دڄ أدٍ ّپُڂجڃ و٩ڄ ثٽضُڂٍ و٩ڄ ٩ضجح ځىٽً دڄ هٌځَ ّڂ٪ىث أڅِ دڄ ځجٽٸ ٩ڄ ثٽچذنٍ  
 ځڄ ٹيح ٩پٍ ځض٪ڂوث ٱپُضذىأ ځٶ٪وڇ ځڄ ثٽچجً ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 

   
دڄ مجٽو عچنج ځقڂنو هنى دنڄ إّنقجٳ ٩نڄ ځ٪ذنو دنڄ ٹ٪نخ ٩نڄ أدنٍ            أمذٌڅج أفڂو [  015]  

َنج أَهنج ثٽچنجُ إَنجٹڀ     ٵضجهر ٵجٻ ّڂ٪ش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ َٶنىٻ ٩پنً ثٽڂچذنٌ     
وٹغٌر ثٽقوَظ ٩چٍ ٱڂڄ ٵجٻ ٩پٍ ٱٗ َٶټ ثٖ فٶج أو ثٖ ٙوٵج وځڄ ٵجٻ ٩پنٍ ځنج ٽنڀ أٵنټ     

 ځض٪ڂوث ٱپُضذىأ ځٶ٪وڇ ځڄ ثٽچجً 
   
ٌڅج هجًوڃ دنڄ ځ٪جوَنز ٩نڄ إدنٌثهُڀ دنڄ ّنپُڂجڃ ٩نڄ ٩جٙنڀ ثْفنىٻ ٩نڄ           أمذ[  016]  

ځنڄ ٹنيح ٩پنٍ ځض٪ڂنوث     ځقڂو دڄ دٌٖ ٩ڄ أڅِ ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ   
 ٱپُضذىأ ځٶ٪وڇ ځڄ ثٽچجً 

   
 دجح ٱٍ ىهجح ثٽ٪پڀ 

   
أمذٌڅننج ؽ٪ٲننٌ دننڄ ٩ننىڃ ثڅننج هٖننجٿ ٩ننڄ أدُننه ٩ننڄ ٩ذننو ثهلل دننڄ ٩ڂننٌو ٵننجٻ ٵننجٻ  [  017]  
إڃ ثهلل ٖ َٶنذٜ ثٽ٪پنڀ ثڅضَث٩نج َچض٩َنه ځنڄ ثٽچنجُ وٽٺنڄ        ّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ً

ٵذٜ ثٽ٪پڀ ٵنذٜ ثٽ٪پڂنجء ٱنئىث ٽنڀ َذنٴ ٩جٽڂنج ثصنني ثٽچنجُ ًوّنجء ؽهنجٖ ٱُْنأٽىڃ ٱنأٱضىث             
 دٮٌُ ٩پڀ ٱٞپىث وأٝپىث 

   
 أمذٌڅج ځىًّ دڄ مجٽو ثڅج ځ٪ضڂٌ دڄ ّپُڂجڃ ٩ڄ ثٽقؾجػ ٩ڄ ٩ىٯ دنڄ ځجٽنٸ  [  021]  

٩ڄ ثٽٶجّڀ أدٍ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ځىٽً ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ َََنو ٩نڄ أدنٍ أځجځنز ٩نڄ ًّنىٻ ثهلل       
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ميوث ثٽ٪پڀ ٵذټ ثڃ َيهخ ٵجٽىث وٹُٰ َيهخ ثٽ٪پڀ َج څذٍ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثڅه ٵجٻ 
وٱُچننج ٹضننجح ثهلل ٵننجٻ ٱٮٞننخ ٖ َٮٞننذه ثهلل عننڀ ٵننجٻ عٺپننضٺڀ أځهننجصٺڀ أو ٽننڀ صٺننڄ ثٽضننىًثر       

ٌّثةُټ ٱپڀ َٮچُج ٩چهڀ ُٕتج ثڃ ىهجح ثٽ٪پڀ ثڃ َنيهخ فڂپضنه ثڃ ىهنجح    وثٔڅؾُټ ٱٍ دچٍ إ
 ثٽ٪پڀ ثڃ َيهخ فڂپضه  

   
ّنأٽش ّن٪ُو   فوعچج أدى ثٽچ٪ڀ عچج عجدش دڄ َََو فنوعچج هنٗٻ هنى دنڄ مذنجح ٵنجٻ       [  020]  

 دڄ ؽذٌُ ٵپش َج أدج ٩ذو ثهلل ځج ٩ٗځز هٗٷ ثٽچجُ ٵجٻ إىث هپٸ ٩پڂجوهڀ 
   
ٸ دڄ إّڂج٩ُټ عچج ځْ٪ىه دڄ ّن٪و ثٽؾ٪ٲنٍ ٩نڄ ٢٩نجء دنڄ ثٽْنجةخ       أمذٌڅج ځجٽ[  020]  

ٖ ََثٻ ثٽچجُ دنُنٌ ځنج دٶنٍ ثْوٻ فضنً َنض٪پڀ أو      ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ ًدُ٪ز ٩ڄ ّپڂجڃ ٵجٻ 
 َ٪پڀ ثِمٌ ٱئڃ هپٸ ثْوٻ ٵذټ ثڃ َ٪پڀ أو َض٪پڀ ثِمٌ هپٸ ثٽچجُ 

   
أدُه ٩ڄ دڄ ٩ذنجُ ٵنجٻ    أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽٚپش عچج أدى ٹوَچز ٩ڄ ٵجدىُ ٩ڄ[  021]  

 هټ صوًوڃ ځج ىهجح ثٽ٪پڀ ٵپچج ٖ ٵجٻ ىهجح ثٽ٪پڂجء 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ أّ٪و عچج أدى دٺٌ ٩نڄ ٩جٙنڀ ٩نڄ أدنٍ وثةنټ ٵنجٻ ٵنجٻ فيَٲنز         [  022]  

أصوًٌ ٹُٰ َچٶ٘ ثٽ٪پڀ ٵجٻ ٵپش ٹڂج َچٶ٘ ثٽغىح وٹڂج َچٶ٘ ثٽوًهڀ ٵنجٻ ٖ وثڃ ىٽنٸ   
 ٽڂچه ٵذٜ ثٽ٪پڀ ٵذٜ ثٽ٪پڂجء 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽٚپش ٩ڄ ځچٚىً ٩ڄ أدٍ ثّْنىه ٩نڄ فٚنُڄ ٩نڄ ّنجٽڀ      [  023]  

ځننجٽٍ أًي ٩پڂننجءٹڀ َننيهذىڃ وؽهننجٽٺڀ ٖ َض٪پڂننىڃ دننڄ أدننٍ ثٽؾ٪ننو ٩ننڄ أدننٍ ثٽننوًهثء ٵننجٻ 
 ٱض٪پڂىث ٵذټ ثڃ ٌَٱ٨ ثٽ٪پڀ ٱئڃ ًٱ٨ ثٽ٪پڀ ىهجح ثٽ٪پڂجء 

   
٩ڄ ّنپُڂجڃ دنڄ ځىّنً    أمذٌڅج أفڂو دڄ أّو أدى ٩جٙڀ عچج ٩ذغٌ ٩ڄ دٌه ٩ڄ [  024]  

 ثٽچجُ ٩جٽڀ وځض٪پڀ وٖ مٌُ ٱُڂج د٪و ىٽٸ ٩ڄ أدٍ ثٽوًهثء ٵجٻ 
   
أمذٌڅنج أفڂنو دنڄ أّننو أدنى ٩جٙنڀ عچننج ٩ذغنٌ ٩نڄ ث٩ْڂنٔ ٩ننڄ ّنجٽڀ ٩نڄ أدننٍ           [  025]  

 ځ٪پڀ ثٽنٌُ وثٽڂض٪پڀ ٱٍ ثْؽٌ ّىثء وٽُِ ٽْجةٌ ثٽچجُ د٪و مٌُ  ثٽوًهثء ٵجٻ 
   
ڃ ٩نڄ ٢٩نجء دنڄ ثٽْنجةخ ٩نڄ ثٽقْنڄ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ          أمذٌڅج ٵذُٚز ثڅج ّٲُج[  026]  

 ث٭و ٩جٽڂج أو ځض٪پڂج أو ځْضڂ٪ج وٖ صٺڄ ثٽٌثد٨ ٱضهپٸ ځْ٪ىه ٵجٻ 
   
أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ ثڅج مجٽو ٩ڄ ٢٩جء دڄ ثٽْجةخ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ًدُ٪نز     [  027]  

ثْوٻ ٵذنټ  ٖ ََثٻ ثٽچجُ دنٌُ ځج دٶٍ ثْوٻ فضً َض٪پڀ ثِمنٌ ٱنئىث هپنٸ    ٵجٻ ٵجٻ ّپڂجڃ 
 ثڃ َض٪پڀ ثِمٌ هپٸ ثٽچجُ 



   

 

 

 

Page 48 of 254 

 

ل سنن الدارمي
ّ

 النجلد األو

   
أمذٌڅنج وهنخ دنڄ ؽٌَننٌ و٩غڂنجڃ دنڄ ٩ڂننٌ ٵنجٖ ثڅنج دنڄ ٩ننىڃ ٩نڄ ځقڂنو ٩ننڄ           [  031]  

 صٲٶهىث ٵذټ ثڃ صْىهوث  ثْفچٰ ٵجٻ ٵجٻ ٩ڂٌ 
   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج دٶُز فوعچٍ ٙٲىثڃ دڄ ًّضڀ ٩ڄ ٩ذو ثٽنٌفڂڄ دنڄ   [  030]  

َنج ځ٪ٖنٌ   وٻ ثٽچجُ ٱٍ ثٽذچجء ٱٍ ٍځنڄ ٩ڂنٌ ٱٶنجٻ ٩ڂنٌ     ځٌُْر ٩ڄ صڂُڀ ثٽوثًٌ ٵجٻ ص٢ج
ثٽ٪ٌَننخ ثًْٛ ثًْٛ ثڅننه ٖ إّننٗٿ ثٖ دؾڂج٩ننز وٖ ؽڂج٩ننز ثٖ دئځننجًر وٖ إځننجًر إٖ   
د٢ج٩ز ٱڂڄ ّىهڇ ٵىځه ٩پً ثٽٲٶه ٹجڃ فُجر ٽه وٽهڀ وځڄ ّىهڇ ٵىځه ٩پً ٭ٌُ ٱٶنه ٹنجڃ   

 هٗٹج ٽه وٽهڀ  
   

 دجح ثٽ٪ڂټ دجٽ٪پڀ وفْڄ ثٽچُز ٱُه 
   
أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ ثٽڂذننجًٷ ثڅننج دٶُننز عچننج ٙننوٵز دننڄ ٩ذننو ثهلل دننڄ ثٽڂهننجؽٌ دننڄ      [  030]  

ثڅٍ ٙهُخ ثڃ ثٽڂهجؽٌ دڄ فذُخ ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ثهلل ص٪جٽً 
ٽْش ٹټ ٹنٗٿ ثٽقٺنُڀ ثٵذنټ وٽٺچنٍ أصٶذنټ هڂنه وهنىثڇ ٱنئڃ ٹنجڃ هڂنه وهنىثڇ ٱنٍ ١نج٩ضٍ              

 ڃ ٽڀ َضٺپڀ  ؽ٪پش ٙڂضه فڂوث ٽٍ ووٵجًث وث
   
أمذٌڅج ځنپو دڄ ځجٽٸ ٩ڄ فؾجػ دڄ ځقڂو ٩ڄ ٽُنظ دنڄ ّن٪و ٩نڄ ځ٪جوَنز دنڄ       [  031]  

أدظ ثٽ٪پڀ ٱٍ آمٌ ثٽَځنجڃ فضنً َ٪پڂنه    ٙجٽـ ٩ڄ أدٍ ثٽَثهٌَز ٌَٱ٨ ثٽقوَظ ثڃ ثهلل ٵجٻ 
 ثٽٌؽټ وثٽڂٌأر وثٽ٪ذو وثٽقٌ وثٽٚٮٌُ وثٽٺذٌُ ٱئىث ٱ٪پش ىٽٸ دهڀ أميصهڀ دقٶٍ ٩پُهڀ  

   
ځنڄ ١پنخ   أمذٌڅج ځنپو دڄ ځجٽٸ عچج ځنپو دڄ فُْڄ ٩ڄ هٖجٿ ٩ڄ ثٽقْڄ ٵجٻ [  032]  

ُٕتج ځڄ هيث ثٽ٪پڀ ٱأًثه ده ځنج ٩چنو ثهلل َنوًٷ ثڃ ٕنجء ثهلل وځنڄ أًثه دنه ثٽنوڅُج ٱنيثٷ وثهلل         
 ف٦ه ځچه  

   
ٖ أمذٌڅج َ٪پً عچج ځقڂو دڄ ٩ىڃ ٩ڄ إدٌثهُڀ دڄ ٩ًُْ ٵنجٻ ٵنجٻ دنڄ ځْن٪ىه     [  033]  

ٗط ٽضڂجًوث دنه ثٽْنٲهجء وصؾنجهٽىث دنه ثٽ٪پڂنجء وٽضٚنٌٱىث دنه وؽنىڇ ثٽچنجُ          ص٪پڂىث ثٽ٪پڀ ٽغ
 إٽُٺڀ وثدضٮىث دٶىٽٺڀ ځج ٩چو ثهلل ٱئڅه َووٿ وَذٶً وَچٲي ځج ّىثڇ 

   
ٹىڅنىث َچننجد٨ُ ثٽ٪پننڀ ځٚننجدُـ ثٽهنوي أفننُٗ ثٽذُننىس ّننٌػ   ودهنيث ثّٔننچجه ٵننجٻ  [  034]  

 ڂجء وصنٲىڃ ٩پً أهټ ثًْٛ ثٽپُټ ؽوه ثٽٶپىح مپٶجڃ ثٽغُجح ص٪ٌٱىڃ ٱٍ أهټ ثٽْ
   
أمذٌڅننج أدننى ٩جٙننڀ عچننج ځقڂننو دننڄ ٩ڂننجًر دننڄ فننَٿ فننوعچٍ ٩ذننو ثهلل دننڄ ٩ذننو       [  035]  

ٖ ٢َپنخ هنيث ثٽ٪پنڀ أفنو ٖ ٌََنو دنه إٖ       ثٽٌفڂڄ ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ  
 ثٽوڅُج إٖ فٌٿ ثهلل ٩پُه ٩ٌٯ ثٽؾچز َىٿ ثٽٶُجځز 
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ڄ ځىّنً عچنج ٩ذنو ثهلل دنڄ څڂُنٌ ٩نڄ ځجٽنٸ دنڄ ځٮنىٻ ٵنجٻ ٵنجٻ            أمذٌڅج ځؾجهو د[  036]  

 أٱضچٍ أَهج ثٽ٪جٽڀ ٱٶجٻ ثٽ٪جٽڀ ځڄ َنجٯ ثهلل ًؽټ ٽپٖ٪ذٍ 
   
أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ ٩ڂٌ عچنج ٩غڂنجڃ دنڄ ٩ڂنٌ عچنج ٩ڂنٌ دنڄ َََنو ٩نڄ أوٱنً دنڄ            [  037]  

ٱئڅننه  ص٪پڂنىث ثٽ٪پننڀ ص٪ٌٱنىث دنه وث٩ڂپنىث دنه صٺىڅنىث ځنڄ أهپنه        هٽهنڀ ثڅنه دپٮنه ٩نڄ ٩پنٍ ٵنجٻ       
ُّأصٍ د٪و هيث ٍځجڃ ٖ َ٪ٌٯ ٱُه صْ٪ز ٩ٌٖثةهڀ ثٽڂ٪ٌوٯ وٖ َچؾى ځچنه ثٖ ٹنټ څىځنه    
ٱأوٽتٸ أةڂز ثٽهوي وځٚجدُـ ثٽ٪پڀ ٽُْىث ثٽڂْجَُـ وٖ ثٽڂيث٨َُ ثٽذيً ٵجٻ أدى ځقڂو څىځنز  

 ٭جٱټ ٩ڄ ثٽٌٖ ثٽڂيث٨َُ ثٽذيً ٹغٌُ ثٽٺٗٿ 
   
ثٽ٪َََ ٩ڄ َََنو دنڄ ؽنجدٌ ٵنجٻ ٵنجٻ       أمذٌڅج ځٌوثڃ دڄ ځقڂو عچج ّ٪ُو دڄ ٩ذو[  041]  

 ث٩ڂپىث ځج ٕتضڀ د٪و ثڃ ص٪پڂىث ٱپڄ َأؽٌٹڀ ثهلل دجٽ٪پڀ فضً ص٪ڂپىث  ځ٪جى دڄ ؽذټ 
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ مجٽو دڄ فجٍٿ عچج ثٽىٽُو دڄ ځََو ٵجٻ ّنڂ٪ش ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ    [  040]  

ٹُنٰ ٩ٶپنه    أڅه أصً دڄ ځچذه ٱْأٽه ٩ڄ ثٽقْڄ وٵجٻ ٽنه دڄ َََو دڄ ؽجح َقوط ٩ڄ ّ٪و 
ٱأمذٌڇ عڀ ثڅج ٽچضقوط أو څؾو ٱٍ ثٽٺضنخ ثڅنه ځنج أصنً ثهلل ٩ذنوث ٩پڂنج ٱ٪ڂنټ دنه ٩پنً ّنذُټ           

 ثٽهوي ٱُْپذه ٩ٶپه فضً َٶذٞه ثهلل إٽُه 
   
أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دڄ أدجڃ ٩ڄ دڄ ثٽٶجّڀ دڄ ٵُِ ٵجٻ فوعچٍ َنىڅِ دنڄ َىّنٰ    [  040]  

ثڃ ځنڄ إٔنٌ ثٽچنجُ ٩چنو     ء َٶىٻ ثٽقڂٍٚ فوعچٍ أدى ٹذٖز ثٽْپىٽٍ ٵجٻ ّڂ٪ش أدج ثٽوًهث
 ثهلل ځچَٽز َىٿ ثٽٶُجځز ٩جٽڀ ٖ َچضٲ٨ د٪پڂه  

   
أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ ثڅج أدى ٵوثځز ٩ڄ ځجٽٸ دڄ هَچنجً ٵنجٻ ٵنجٻ أدنى ثٽنوًهثء      [  041]  

ځڄ ََهه ٩پڂج ََهه وؽ٪ج وٵجٻ أدى ثٽوًهثء ځج أمجٯ ٩پنً څٲْنٍ ثڃ َٶنجٻ ٽنٍ ځنج ٩پڂنش       
 ڂپش وٽٺڄ أمجٯ ثڃ َٶجٻ ٽٍ ځجىث ٩

   
أمذٌڅج هجًوڃ دڄ ځ٪جوَز ٩ڄ فٲن٘ دنڄ ٭ُنجط ٵنجٻ ّنڂ٪ش دنڄ ؽنٌَؼ َنيٹٌ         [  042]  

صنوثًُ ثٽ٪پنڀ ّنج٩ز ځنڄ ثٽپُنټ مُنٌ ځنڄ أفُجةهنج وٵنجٻ أدنى           ٩ڂڄ فوعه ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
هٌٌَر ثڅٍ ْؽَا ثٽپُټ عٗعز أؽَثء ٱغپظ أڅجٿ وعپنظ أٵنىٿ وعپنظ أصنيٹٌ أفجهَنظ ًّنىٻ       

 إٽه ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
ځنڄ  أمذٌڅج ثٽقْڄ دڄ ٩ٌٱز عچج ؽٌٌَ ٩ڄ ثٽقْڄ دڄ ٩ڂٌو ٩ڄ إدنٌثهُڀ ٵنجٻ   [  043]  

 ثدضٮً ُٕتج ځڄ ثٽ٪پڀ َذضٮٍ ده وؽه ثهلل آصجڇ ثهلل ځچه ځج َٺٲُه  
   

 دجح ځڄ هجح ثٽٲضُج ځنجٱز ثٽْٶ٠ 
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ّننأٽش ثٽٖن٪ذٍ ٩ننڄ  أمذٌڅنج أدنى ثٽچ٪ڂننجڃ عچنج عجدنش دننڄ َََنو فننوعچج ٩جٙنڀ ٵنجٻ        [  044]  

چُه ٱٶپش ثڅه ٌَٱ٨ إٽً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ ٩ْپنً ځنڄ هوڃ ثٽچذنٍ    فوَظ ٱقوع
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أفخ إٽُچج ٱئڃ ٹنجڃ ٱُنه ٍَنجهر أو څٶٚنجڃ ٹنجڃ ٩پنً ځنڄ هوڃ ثٽچذنٍ         

 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
أمذٌڅج إّقجٳ دڄ ٩ُْنً عچنج فڂنجه دنڄ ٍَنو ٩نڄ أدنٍ هجٕنڀ ٩نڄ إدنٌثهُڀ ٵنجٻ            [  045]  

 ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٩ننڄ ثٽڂقجٵپننز وثٽڂَثدچننز ٱٶُننټ ٽننه أځننج صقٲنن٤ ٩ننڄ    څهننً ًّننىٻ ثهلل
ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ فنوَغج ٭ُنٌ هنيث ٵنجٻ دپنً وٽٺنڄ أٵنىٻ ٵنجٻ ٩ذنو ثهلل ٵنجٻ              

 ٩پٶڂز أفخ إٽٍ 
   
ٹنجڃ أدنى   أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٹغٌُ ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ إّڂج٩ُټ دنڄ ٩ذُنو ثهلل ٵنجٻ    [  046]  

ظ ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ هيث وڅقىڇ أو ٕذهه أو ثٽوًهثء إىث فوط دقوَ
 ٕٺپه 

   
ٹنجڃ أدنى ثٽنوًهثء إىث    أمذٌڅج أّو دڄ ځىًّ عچج ځ٪جوَز ٩ڄ ًدُ٪ز دڄ َََو ٵجٻ [  047]  

 فوط فوَغج ٵجٻ ثٽپهڀ ثٖ هٺيث أو ٹٖٺپه  
   
ٌثهُڀ ثٽضُڂنٍ  أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ ٩ڂٌ ثڅج دڄ ٩ىڃ ٩ڄ ځْپڀ أدٍ ٩ذو ثهلل ٩ڄ إدن [  051]  

ٹچش ٖ صٲىصچٍ ٩ُٖز مڂُِ ثٖ آصً ٱُهنج ٩ذنو ثهلل دنڄ    ٩ڄ أدُه ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ ځُڂىڃ ٵجٻ 
ځْنن٪ىه ٱڂننج ّننڂ٪ضه َٶننىٻ ٽٖننٍء ٵنن٠ ٵننجٻ ًّننىٻ ثهلل فضننً ٹجڅننش ىثس ٩ٖننُز ٱٶننجٻ ٵننجٻ     
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ٱج٭ٌوًٵضج ٩ُچجڇ وثڅضٲنش أوهثؽه ٱأڅج ًأَضه ځقپىٽنز  

 و ځغپه أو څقىڇ أو ٕذُه ده أًٍثًڇ وٵجٻ أ
   
ٹجڃ إڃ فنوط  أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ٩ڄ ثٽٖ٪ذٍ وثدڄ ٌَُّڄ أڃ دڄ ځْ٪ىه [  050]  

٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ ثَْنجٿ صَدنو وؽهنه وٵنجٻ هٺنيث أو څقنىڇ هٺنيث أو        
 څقىڇ  

   
أًأَنش  ثٽٖن٪ذٍ  أمذٌڅج ّهټ دڄ فڂجه عچج ٕ٪ذز عچج صىدنز ثٽ٪چذنٌٌ ٵنجٻ ٵنجٻ ٽنٍ      [  050]  

ٱٗڅج ثٽيٌ َٶىٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٵ٪وس ځ٨ دڄ ٩ڂنٌ ّنچضُڄ أو ّنچز وڅٚنٲج     
 ٱڂج ّڂ٪ضه َقوط ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ُٕتج أٖ هيث ثٽقوَظ 

   
أمذٌڅج أّو دڄ ځىّنً عچنج ٕن٪ذز عچنج ٩ذنو ثهلل دنڄ أدنٍ ثٽْنٲٌ ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ ٵنجٻ            [  051]  

 ٱپڀ أّڂ٪ه َيٹٌ فوَغج ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ؽجٽْش دڄ ٩ڂٌ ّچز 
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أمذٌڅج ٩جٙڀ دڄ َىّٰ عچج أدى دٺٌ ٩ڄ أدنٍ فٚنُڄ ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ ٩نڄ عجدنش       [  052]  
 ٹجڃ ٩ذو ثهلل َقوعچج ٱٍ ثٽٖهٌ دجٽقوَغُڄ أو ثٽغٗعز دڄ ٵ٢ذز ثْڅٚجًٌ ٵجٻ 

   
ځنٌ دچنج أڅنِ دنڄ     ٩ذُو ٵجٻ  أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ ٩ڂٌ ثڅج َىڅِ ٩ڄ ٩ذو ثٽڂپٸ دڄ[  053]  

 ځجٽٸ ٱٶپچج فوعچج دذ٪ٜ ځج ٱٶجٻ ّڂ٪ش ځڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وأصقپټ  
   
أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح ٵجٻ عچج فڂنجه دنڄ ٍَنو ٩نڄ دنڄ ٩نىڃ ٩نڄ ځقڂنو ٵنجٻ          [  054]  

ٹجڃ أڅِ ٵپُټ ثٽقوَظ ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ وٹنجڃ إىث فنوط ٩نڄ ًّنىٻ        
 ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ أو ٹڂج ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثهلل ٙپً 

   
ٹنجڃ أڅنِ إىث   أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ ځقڂو عچج إّڂج٩ُټ ٩نڄ أَنىح ٩نڄ ځقڂنو ٵنجٻ      [  055]  

فوط ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ فوَغج ٵجٻ وٹڂج ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه  
 وّپڀ 

   
چج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ َقًُ دڄ ّن٪ُو فنوعچٍ ثٽْنجةخ    أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح ع[  056]  

مٌؽش ځ٨ ّ٪و إٽً ځٺز ٱڂج ّڂ٪ضه َقوط فوَغج ٩نڄ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل    دڄ َََو ٵجٻ 
 ٩پُه وّپڀ فضً ًؽ٪چج إٽٍ ثٽڂوَچز 

   
أڃ أمذٌڅج ّهټ دڄ فڂجه عچج ٕ٪ذز عچج دُنجڃ ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ ٩نڄ ٵ٥ٌنه دنڄ ٹ٪نخ        [  057]  

ڄ ثٽڂوَچز ٱٶجٻ أصنوًوڃ ٽنڀ ٕنُ٪ضٺڀ ٵپچنج ٽقنٴ ثْڅٚنجً       ٩ڂٌ ٨ُٕ ثْڅٚجً فُڄ مٌؽىث ځ
ٵننجٻ ثڅٺننڀ صننأصىڃ ٵىځننج صهضننَ أٽْننچضهڀ دننجٽٶٌآڃ ثهضننَثٍ ثٽچنننټ ٱننٗ صٚننووهڀ دجٽقننوَظ ٩ننڄ   
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وأڅج ٌَٕٺٺڀ ٵجٻ ٱڂج فوعش دٍٖء وٵو ّڂ٪ش ٹڂنج ّنڂ٨   

 أٙقجدٍ  
   
ثً ٩ڄ ثٽٖن٪ذٍ ٩نڄ ٵ٥ٌنه دنڄ ٹ٪نخ      أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج إٔ٪ظ دڄ ّى[  061]  

د٪ظ ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢نجح ًه٢نج ځنڄ ثْڅٚنجً إٽنً ثٽٺىٱنز ٱذ٪غچنٍ ځ٪هنڀ ٱؾ٪نټ َڂٖنٍ           ٵجٻ 
ځ٪چج فضً أصً ٌٙثً وٌٙثً ځجء ٱٍ ١ٌَٴ ثٽڂوَچز ٱؾ٪ټ َچٲٜ ثٽٮذجً ٩نڄ ًؽپُنه عنڀ    
ٵننجٻ إڅٺننڀ صننأصىڃ ثٽٺىٱننز ٱضننأصىڃ ٵىځننج ٽهننڀ أٍَننَ دننجٽٶٌآڃ ٱُننأصىڅٺڀ ٱُٶىٽننىڃ ٵننوٿ أٙننقجح   

وٿ أٙننقجح ځقڂننو ٱُننأصىڅٺڀ ٱُْننأٽىڅٺڀ ٩ننڄ ثٽقننوَظ ٱننج٩پڂىث ثڃ ّننذ٬ ثٽىٝننىء    ځقڂننو ٵنن
عٗط وعچضجڃ صؾََجڃ عڀ ٵجٻ ثڅٺنڀ صنأصىڃ ثٽٺىٱنز ٱضنأصىڃ ٵىځنج ٽهنڀ أٍَنَ دنجٽٶٌآڃ ٱُٶىٽنىڃ          
ٵوٿ أٙقجح ځقڂو ٵوٿ أٙقجح ځقڂو ٱُأصىڅٺڀ ٱُْأٽىڅٺڀ ٩ڄ ثٽقوَظ ٱأٵپىث ثٽٌوثَز ٩ڄ 

ٌَٕٺٺڀ ٱُه ٵجٻ ٵ٥ٌنه وثڃ ٹچنش ْؽپنِ ٱنٍ ثٽٶنىٿ       ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وأڅج
ٱُيٹٌوڃ ثٽقوَظ ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وأڅٍ ٽڂڄ أفٲ٦هنڀ ٽنه ٱنئىث ىٹنٌس     
وُٙز ٩ڂٌ ّٺش ٵجٻ أدى ځقڂو ځ٪چجڇ ٩چوٌ ثٽقوَظ ٩ڄ أَجٿ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه  

 وّپڀ ٽُِ ثٽْچڄ وثٽٲٌثةٜ 
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ج أدنى څڂُنٌ ٩نڄ ځجٽنٸ دنڄ ځٮنىٻ ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ ٩نڄ          أمذٌڅج ځؾجهو دڄ ځىًّ عچن [  060]  

عڀ ثًص٪و عڀ ٵنجٻ څقنى ىٽنٸ أو    ٩پٶڂز ٵجٻ ٵجٻ ٩ذو ثهلل ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
 ٱىٳ ىثٷ 

   
ٙقذش دنڄ  أمذٌڅج دٌٖ دڄ ثٽقٺڀ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ دڄ أدٍ څؾُـ ٩ڄ ځؾجهو ٵجٻ [  060]  

ً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ دقنوَظ ثٖ ثڅنه     ٩ڂٌ إٽً ثٽڂوَچز ٱپڀ أّڂ٪ه َقنوط ٩نڄ ًّنىٻ ثهلل ٙنپ    
ٵنجٻ ٹچننش ځنن٨ ثٽچذننٍ ٙنپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٱننأصً دؾڂننجً ٱٶنجٻ ثڃ ځننڄ ثٽٖننؾٌ ٕننؾٌث ځغننټ    
ثٽٌؽټ ثٽڂْپڀ ٱأًهس ثڃ أٵىٻ هٍ ثٽچنپز ٱچ٦ٌس ٱئىث ثڅج أٙٮٌ ثٽٶنىٿ ٱْنٺش ٵنجٻ ٩ڂنٌ     

 وههس ثڅٸ ٵپش و٩پٍ ٹيث  
   
ٵنجٻ ځنج   ثهٌ فنوعچج ٙنجٽـ ثٽنوهجڃ    أمذٌڅج دٌٖ دڄ ثٽقٺڀ عچج مجٽو دنڄ َََنو ثٽهنو   [  061]  

ّڂ٪ش ؽجدٌ دنڄ ٍَنو َٶنىٻ ٵن٠ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ إ٦٩جځنج وثصٶنجء ثڃ            
 َٺيح ٩پُه  

   
أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ ٩ذننو ثهلل ثڅننج ًوؿ ٩ننڄ ٹهڂننِ دننڄ ثٽقْننڄ ٩ننڄ ٩ذننو ثهلل دننڄ   [  062]  

ٍ ثٽٶنىٿ  ؽجء أدى هٌٌَر ًٝنً ثهلل ص٪نجٽً ٩چنه إٽنً ٹ٪نخ َْنأٻ ٩چنه وٹ٪نخ ٱن         ٕٶُٴ ٵجٻ 
ٱٶجٻ ٹ٪خ ځج صٌَو ځچه ٱٶجٻ أځنج ثڅنٍ ٖ أ٩نٌٯ ْفنو ځنڄ أٙنقجح ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل         
٩پُه وّپڀ ثڃ َٺىڃ أفٲ٤ ٽقوَغه ځچٍ ٱٶجٻ ٹ٪خ أځج ثڅٸ ٽڄ صؾو ١جٽخ ٍٕء ثٖ ُّٖنذ٨  
ځچه َىځج ځڄ ثٽوهٌ ثٖ ١جٽنخ ٩پنڀ و١جٽنخ هڅُنج ٱٶنجٻ أڅنش ٹ٪نخ ٵنجٻ څ٪نڀ ٵنجٻ ٽڂغنټ هنيث             

 ؽتش  
   
ٌڅج َ٪ٶىح دڄ إدٌثهُڀ ثڅج َقًُ دڄ أدٍ دٺٌُ أڅج ٕذټ ٩ڄ ٩ڂٌو دنڄ هَچنجً   أمذ[  063]  

َج ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أٌ ثٽچجُ أ٩پڀ ٵجٻ ځنڄ ؽڂن٨ ٩پنڀ    ٩ڄ ١جوُ ٵجٻ ٵُټ 
 ثٽچجُ إٽً ٩پڂه وٹټ ١جٽخ ٩پڀ ٭ٌعجڃ إٽً ٩پڀ 

   
ٹچنش ٱنٍ    أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ ثٽنپُټ دڄ ځٌر ٩نڄ ځ٪جوَنز دنڄ ٵنٌر ٵنجٻ     [  064]  

فپٶننز ٱُهننج ثٽڂٖننُنز وهننڀ َضٌثؽ٪ننىڃ ٱننُهڀ ٩جدننو دننڄ ٩ڂننٌو ٱٶننجٻ ٕننجح ٱننٍ څجفُننز ثٽٶننىٿ     
أٱُٞىث ٱٍ ىٹٌ ثهلل دجًٷ ثهلل ٱُٺڀ ٱچ٦ٌ ثٽٶىٿ د٪ٞنهڀ إٽنً د٪نٜ ٱنٍ أٌ ٕنٍء ًآڅنج عنڀ        

 ٵجٻ د٪ٞهڀ ځڄ أځٌٷ دهيث ٱڂٌ ٽتڄ ٩وس ٽچٲ٪پڄ وٽچٲ٪پڄ  
   
ٵٌر دنڄ مجٽنو ٩نڄ ٩نىڃ دنڄ ٩ذنو ثهلل        أمذٌڅج َىّٰ دڄ ځىًّ ثڅج أدى ٩جځٌ څج[  065]  

 څ٪ڀ ثٽڂؾپِ ځؾپِ َچٌٖ ٱُه ثٽقٺڂز وصٌؽً ٱُه ثٽٌفڂز  ٵجٻ ٵجٻ ٩ذو ثهلل 
   

 دجح ځڄ ٵجٻ ثٽ٪پڀ ثٽنُٖز وصٶىي ثهلل 
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أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ځ٪جوَز ٩ڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ ؽذُنٌ دنڄ څٲُنٌ       [  066]  

ٹچنج ځن٨ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ        ٩ڄ أدُنه ؽذُنٌ دنڄ څٲُنٌ ٩نڄ أدنٍ ثٽنوًهثء ٵنجٻ        
ٱٖن٘ دذٌٚڇ إٽً ثٽْڂجء عڀ ٵجٻ هيث أو ثڃ َنضپِ ثٽ٪پڀ ځڄ ثٽچجُ فضً ٖ َٶوًوث ځچنه  
٩پً ٍٕء ٱٶجٻ ٍَجه دڄ ٽذُو ثْڅٚجًٌ َج ًّىٻ ثهلل وٹُٰ َنضپِ ځچج وٵو ٵٌأڅج ثٽٶٌآڃ 

ه إڃ ٹچش ٩ْنوٷ ځنڄ ٱٶهنجء    ٱىثهلل ٽچٶٌأڅه وٽچٶٌةچه څْجءڅج وأدچجءڅج ٱٶجٻ عٺپضٸ أځٸ َج ٍَج
أهټ ثٽڂوَچنز هنيڇ ثٽضنىًثر وثٔڅؾُنټ ٩چنو ثٽُهنىه وثٽچٚنجًي ٱڂنجىث َٮچنٍ ٩نچهڀ ٵنجٻ ؽذُنٌ             
ٱپٶُش ٩ذجهر دڄ ثٽٚجځش ٵجٻ ٵپش ثٖ صْڂ٨ ځنج َٶنىٻ أمنىٷ أدنى ثٽنوًهثء ٱأمذٌصنه دجٽنيٌ        
ٵجٻ ٵجٻ ٙوٳ أدى ثٽوًهثء ثڃ ٕتش ْفوعچٸ دأوٻ ٩پڀ ٌَٱن٨ ځنڄ ثٽچنجُ ثٽنٖنى٧ َىٕنٸ      

 صومټ ځْؾو ثٽؾڂج٩ز ٱٗ صٌي ٱُه ًؽٗ مجٕ٪ج   ثڃ
   
أمذٌڅج َ٪ٶىح دڄ إدٌثهُڀ عچج َََو دڄ هجًوڃ عچج ثٽىٽُنو دنڄ ؽڂُنټ ثٽٺضنجڅٍ عچنج      [  067]  

ٱٞنټ ثٽ٪نجٽڀ ٩پنً ثٽ٪جدنو ٹٲٞنپٍ ٩پنً       ځٺقىٻ ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ  
پڂننجء آل  إڃ ثهلل وځٗةٺضننه وأهننټ أهڅننجٹڀ عننڀ صننٗ هننيڇ ثَِننز   إڅڂننج َنٖننً ثهلل ځننڄ ٩ذننجهر ثٽ٪ 

 ّڂجوثصه وأًُٝه وثٽچىڃ ٱٍ ثٽذقٌ َٚپىڃ ٩پً ثٽيَڄ َ٪پڂىڃ ثٽچجُ ثٽنٌُ  
   
أمذٌڅج أفڂو دڄ أّو أدى ٩جٙڀ عچنج َقُنً دنڄ َڂنجڃ ٩نڄ ّنٲُجڃ ٩نڄ ٽُنظ ٩نڄ          [  071]  

ٖ َٺىڃ ثٽٌؽټ ٩جٽڂج فضً ٖ َقْو ځڄ ٱىٵه وٖ َقٶٌ ځنڄ هوڅنه   ًؽټ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ٵجٻ 
 ٍ د٪پڂه عڂچج  وٖ َذضٮ

   
أمذٌڅننج ّنن٪ُو دننڄ ّننپُڂجڃ ٩ننڄ أدننٍ أّننجځز ٩ننڄ ځْنن٪ٌ ٵننجٻ ٵننجٻ ّننڂ٪ش ٩ذننو     [  070]  

ځڄ أوصٍ ځنڄ ثٽ٪پنڀ ځنجٖ َذٺُنه ٽنپُنٴ ثڃ ٖ َٺنىڃ أوصنٍ ٩پڂنج َچٲ٪نه          ث٩ْپً ثٽضُڂٍ َٶىٻ 
 ْڃ ثهلل ص٪جٽً څ٪ش ثٽ٪پڂجء عڀ ٵٌأ ثٽٶٌآڃ   إڃ ثٽيَڄ أوصىث ثٽ٪پڀ آل إٽً ٵىٽه   َذٺىڃ آل  

   
أمذٌڅج ٩ٚڂز دڄ ثٽٲٞټ عچج ٍَو دڄ فذجح ٩نڄ ځذنجًٷ دنڄ ٱٞنجٽز ٩نڄ ٩ذُنو       [  070]  

ٖ صٺىڃ ٩جٽڂج فضً َٺنىڃ ٱُنٸ عنٗط مٚنجٻ ٖ     ثهلل دڄ ٩ڂٌ ثٽ٪ڂٌٌ ٩ڄ أدٍ فجٍٿ ٵجٻ 
 صذٮٍ ٩پً ځڄ ٱىٵٸ وٖ صقضٶٌ ځڄ هوڅٸ وٖ صأمي ٩پً ٩پڂٸ هڅُج  

   
چجڃ ٩ننڄ ّننپُڂجڃ دننڄ ځىّننً  أمذٌڅننج أفڂننو دننڄ أّننو عچننج ٩ذغننٌ ٩ننڄ دننٌه دننڄ ّنن   [  071]  

ٖ صٺنىڃ ٩جٽڂنج فضنً صٺنىڃ ځض٪پڂنج وٖ صٺنىڃ دنجٽ٪پڀ ٩جٽڂنج         ثٽوځٖٶٍ ٩ڄ أدٍ ثٽوًهثء ٵجٻ 
فضننً صٺننىڃ دننه ٩ننجځٗ وٹٲننً دننٸ إعڂننج ثڃ ٖ صننَثٻ ځنجٙننڂج وٹٲننً دننٸ إعڂننج ثڃ ٖ صننَثٻ    

 ځڂجًَج وٹٲً دٸ ٹجىدج ٖ صَثٻ ځقوعج ٱٍ ٭ٌُ ىثس ثهلل 
   
ٱز عچنج ثٽڂذنجًٷ دنڄ ّن٪ُو ٩نڄ أمُنه ّنٲُجڃ ثٽغنىًٌ ٩نڄ          أمذٌڅج ثٽقْڄ دڄ ٩ٌ[  072]  

ٵپش ٽپقْڄ َىځج ٱٍ ٍٕء ٵجٽه َج أدج ّ٪ُو ٽنُِ هٺنيث َٶنىٻ ثٽٲٶهنجء     ٩ڂٌثڃ ثٽڂچٶٌٌ ٵجٻ 



   

 

 

 

Page 54 of 254 

 

ل سنن الدارمي
ّ

 النجلد األو

ٱٶجٻ وَقٸ وًأَش أڅش ٱٶُهج ٵ٠ إڅڂج ثٽٲٶُه ثٽَثهو ٱٍ ثٽوڅُج ثٽٌث٭خ ٱٍ ثِمٌر ثٽذٚنٌُ  
 دأځٌ هَچه ثٽڂوثوٿ ٩پً ٩ذجهر ًده  

   
ٌڅج ثٽقْڄ دڄ ٩ٌٱه عچج ثٽچٌٞ دڄ إّڂج٩ُټ ثٽذؾپنٍ ٩نڄ ځْن٪ٌ ٩نڄ ّن٪و      أمذ[  073]  

 ٵُټ ٽه ځڄ أٱٶه أهټ ثٽڂوَچز ٵجٻ أصٶجهڀ ٽٌده دڄ إدٌثهُڀ ٵجٻ 
   
أمذٌڅج ثٽقْڄ دڄ ٩ٌٱز عچج ثٽقُْڄ دڄ ٩پٍ ٩ڄ ٽُظ دڄ أدٍ ّپُڀ ٩ڄ ځؾجهو [  074]  

 إڅڂج ثٽٲٶُه ځڄ َنجٯ ثهلل ٵجٻ 
   
دننڄ أدننجڃ ٩ننڄ َ٪ٶننىح ثٽٶڂننٍ فننوعچٍ ٽُننظ دننڄ أدننٍ ّننپُڀ ٩ننڄ  أمذٌڅننج إّننڂج٩ُټ [  075]  

ثڃ ثٽٲٶُه فٴ ثٽٲٶُه ځڄ ٽڀ َٶچ٠ ثٽچجُ ځنڄ  َقًُ هى دڄ ٩ذجه ٩ڄ ٩پٍ دڄ أدٍ ١جٽخ ٵجٻ 
ًفڂز ثهلل وٽڀ ٌَم٘ ٽهنڀ ٱنٍ ځ٪جٙنٍ ثهلل وٽنڀ َنؤځچهڀ ځنڄ ٩نيثح ثهلل وٽنڀ َنو٧ ثٽٶنٌآڃ           

   ٖ ٩پنڀ ٖ ٱهنڀ ٱُنه وٖ ٵنٌثءر ٖ      ً٭ذز ٩چه إٽً ٭ٌُڇ ثڅه ٖ مٌُ ٱٍ ٩ذنجهر ٖ ٩پنڀ ٱُهنج و
 صودٌ ٱُهج  

   
أمذٌڅج ثٽقْڄ دڄ ٩ٌٱز عچج إّڂج٩ُټ دڄ إدٌثهُڀ ٩ڄ ٽُظ ٩ڄ َقُنً دنڄ ٩ذنجه    [  076]  

فٴ ثٽٲٶُه ٖ َٶچ٠ ثٽچجُ ځڄ ًفڂز ثهلل وٖ َؤځچهڀ ځڄ ٩نيثح ثهلل وٖ  ٵجٻ ٵجٻ ٩پٍ ثٽٲٶُه 
وٖ مٌُ ٱٍ ٩پڀ ٖ ٱهڀ ٱُنه   ٌَم٘ ٽهڀ ٱٍ ځ٪جٍٙ ثهلل ثڅه ٖ مٌُ ٱٍ ٩ذجهر ٩ْپڀ ٱُهج

 وٖ مٌُ ٱٍ ٵٌثءر ٖ صودٌ ٱُهج 
   
أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ َََو دڄ فجٍٿ فوعچٍ ٩ڂٍ ؽٌٌَ دڄ [  077]  

ثڅننٍ ْؽننو څ٪ننش ٵننىٿ َض٪پڂننىڃ دٮُننٌ ثٽ٪ڂننټ    ٍَننو ثڅننه ّننڂ٨ صذُ٪ننج َقننوط ٩ننڄ ٹ٪ننخ ٵننجٻ    
ر وَپذْنىڃ ؽپنىه ثٽٞنجڃ وٵپنىدهڀ أځنٌ      وَضٲٶهىڃ ٽٮٌُ ثٽ٪ذجهر و٢َپذىڃ ثٽوڅُج د٪ڂټ ثِمٌ

ځڄ ثٽٚذٌ ٱذٍ َٮضٌوڃ أو إَجٌ َنجه٩ىڃ ٱقپٲش دٍ ْصُقڄ ٽهنڀ ٱضچنز صضنٌٷ ثٽقپنُڀ ٱُهنج      
 فٌُثڅج  

   
أمذٌڅج دٌٖ دڄ ثٽقٺڀ عچج ٩ذنو ثٽ٪ََنَ دنڄ ٩ذنو ثٽٚنڂو ثٽ٪ڂنٍ عچنج أدنى ٩ڂنٌثڃ          [  111]  

ڂٌ دڄ ثٽن٢جح ٱٺضنخ إٽُنه   إَجٹڀ وثٽ٪جٽڀ ثٽٲجّٴ ٱذپ٬ ٩ثٽؾىڅٍ ٩ڄ هٌٿ دڄ فُجڃ ثڅه ٵجٻ 
وإٔٲٴ ځچهج ځج ثٽ٪جٽڀ ثٽٲجّٴ ٵجٻ ٱٺضخ إٽُه هٌٿ َنج أځُنٌ ثٽڂنؤځچُڄ وثهلل ځنج أًهس دنه ثٖ      

 ثٽنٌُ َٺىڃ إځجٿ َضٺپڀ دجٽ٪پڀ وَ٪ڂټ دجٽٲْٴ ٱُٖذه ٩پً ثٽچجُ ٱُٞپىڃ  
   
أمذٌڅننج ّنن٪ُو دننڄ ثٽڂٮُننٌر عچننج ثٽىٽُننو دننڄ ځْننپڀ ٩ننڄ ځقڂننو دننڄ ځ٢ننٌٯ و٩ذننو    [  110]  

ځنڄ أًثه  ڄ إّڂج٩ُټ دڄ ٩ذُو ثهلل دڄ أدٍ ثٽڂهنجؽٌ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ځْن٪ىه ٵنجٻ       ثٽ٪َََ د
ثڃ َٺننٌٿ هَچننه ٱننٗ َننومټ ٩پننً ثٽْننپ٢جڃ وٖ َنپننىڃ دجٽچْننىثڃ وٖ َنجٙننڂڄ أٙننقجح        

 ثْهىثء 
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ٹضننخ ٽننٍ أمذٌڅننج ّنن٪ُو دننڄ ٩ننجځٌ ٩ننڄ إّننڂج٩ُټ دننڄ إدننٌثهُڀ ٩ننڄ َننىڅِ ٵننجٻ   [  110]  

وثٻ ٱنٍ ثٽنوَڄ وٖ صؾنجهٽڄ ٩جٽڂنج وٖ ؽنجهٗ أځنج       ځُڂىڃ دڄ ځهٌثڃ إَجٷ وثٽنٚىځز وثٽؾن 
ثٽ٪جٽڀ ٱئڅه َقَڃ ٩چٸ ٩پڂه وٖ َذجٽٍ ځج ٙچ٪ش وأځنج ثٽؾجهنټ ٱئڅنه َنٖنڄ دٚنوًٷ وٖ      

 ٢َُ٪ٸ  
   
أمذٌڅج أدى ثٽڂٮٌُر عچج ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ َقًُ دڄ أدٍ ٹغٌُ ٵنجٻ ٵنجٻ ّنپُڂجڃ دنڄ     [  111]  

 وهى َهُؼ ثٽ٪وثور دُڄ ثْمىثڃ  ه٧ ثٽڂٌثء ٱئڃ څٲ٪ه ٵپُټ هثوه ٩پُه ثٽْٗٿ ٖدچه 
   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج ٩ذو ثهلل دڄ إهًَِ ٩ڄ إّڂج٩ُټ دڄ أدٍ فٺُڀ ٵنجٻ  [  112]  

 ځڄ ؽ٪ټ هَچه ٭ٌٝج ٽپنٚىځجس أٹغٌ ثٽضچٶټ ّڂ٪ش ٩ڂٌ دڄ ٩ذو ثٽ٪َََ َٶىٻ 
   
ٹضننخ ٩ڂننٌ دننڄ ٩ذننو أمذٌڅننج ځننٌوثڃ دننڄ ځقڂننو عچننج ّنن٪ُو دننڄ ٩ذننو ثٽ٪ََننَ ٵننجٻ [  113]  

َََ إٽً أهټ ثٽڂوَچز ثڅه ځڄ ص٪ذنو دٮُنٌ ٩پنڀ ٹنجڃ ځنج َٲْنو أٹغنٌ ځڂنج َٚنپـ وځنڄ ٩نو            ثٽ٪
 ٹٗځه ځڄ ٩ڂپه ٵټ ٹٗځه ثٖ ٱُڂج َ٪چُه وځڄ ؽ٪ټ هَچه ٭ٌٝج ٽپنٚىځز ٹغٌ صچٶپه 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩نڄ ّنٲُجڃ ٩نڄ ؽ٪ٲنٌ دنڄ دٌٵنجڃ ٩نڄ ٩ڂنٌ دنڄ ٩ذنو           [  114]  

ثء ٱٶنجٻ ٩پُنٸ دنوَڄ ث٩ٌْثدنٍ وثٽٮنٗٿ ٱنٍ       ّنأٽه ًؽنټ ٩نڄ ٕنٍء ځنڄ ثْهنى      ثٽ٪َََ ٵنجٻ  
 ثٽٺضجح وإٽه ٩ڂج ّىي ىٽٸ ٵجٻ أدى ځقڂو ٹغٌ صچٶپه أٌ َچضٶټ ځڄ ًأٌ إٽً ًأٌ 

   
 دجح ٱٍ ثؽضچجح ثْهىثء 

   
إىث ًأَنش  أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٹغٌُ ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٵجٻ ٵجٻ ٩ڂٌ دنڄ ٩ذنو ثٽ٪ََنَ    [  115]  

 ثٽٞٗٽز  ٵىځج َچضؾىڃ دأځٌ هوڃ ٩جځضهڀ ٱهڀ ٩پً صأُِّ
   
أمذٌڅننج إدننٌثهُڀ دننڄ إّننقجٳ ٩ننڄ دننڄ ثٽڂذننجًٷ ٩ننڄ ثْوٍث٩ننٍ ٵننجٻ ٵننجٻ إدپننُِ  [  116]  

ځننڄ أٌ ٕننٍء صننأصىڃ دچننٍ آهٿ ٱٶننجٽىث ځننڄ ٹننټ ٕننٍء ٵننجٻ ٱهننټ صننأصىڅهڀ ځننڄ ٵذننټ      ْوٽُجةننه 
ثّٖضٮٲجً ٱٶجٽىث هُهنجس ىثٷ ٕنٍء ٵنٌڃ ثٽضىفُنو ٵنجٻ ْدنغڄ ٱنُهڀ ٕنُتج ٖ َْنضٮٲٌوڃ ثهلل          

 ثْهىثء  ځچه ٵجٻ ٱذظ ٱُهڀ 
   
ځننج أمذٌڅنج إدننٌثهُڀ دننڄ إّنقجٳ ٩ننڄ ثٽڂقننجًدٍ ٩نڄ ث٩ْڂننٔ ٩ننڄ ځؾجهنو ٵننجٻ     [  117]  

 َوًٌ أٌ ثٽچ٪ڂضُڄ ٩پٍ أ٦٩ڀ ثڃ هوثڅٍ ٽّٕٗٿ أو ٩جٱجڅٍ ځڄ هيڇ ثْهىثء 
   
أمذٌڅج ځىًّ دڄ مجٽو عچج ٩ُْنً دنڄ َنىڅِ ٩نڄ ث٩ْڂنٔ ٩نڄ ځْنپڀ ث٩ْنىً         [  101]  

ٽنى ثڃ ًؽنٗ ٙنجٿ ثٽنوهٌ ٹپنه وٵنجٿ       و ٵجٻ ٵنجٻ ٩پنٍ   ٩ڄ فذز دڄ ؽىَڄ ٵجٻ ّڂ٪ش ٩پُج أ
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ثٽوهٌ ٹپه عڀ ٵضټ دُڄ ثٽٌٹڄ وثٽڂٶجٿ ٽقٖنٌڇ ثهلل َنىٿ ثٽٶُجځنز ځن٨ ځنڄ َنٌي ثڅنه ٹنجڃ ٩پنً          
 هوي 

   
أمذٌڅج ٩ذو دڄ فڂُنو ٩نڄ هنجًوڃ هنى دنڄ ثٽڂٮُنٌر ٩نڄ ٕن٪ُخ ٩نڄ ّنپڂز دنڄ            [  100]  

ؾنٌ ثّْنىه ٱٚنجٿ    ٽنى وٝن٨ ًؽنټ ًأّنه ٩پنً ثٽق     ٹهُټ ٩ڄ أدٍ ٙجهٳ ٵجٻ ٵجٻ ّپڂجڃ 
 ثٽچهجً وٵجٿ ثٽپُټ ٽذ٪غه ثهلل َىٿ ثٽٶُجځز ځ٨ هىثڇ 

   
أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ ثٽٚننپش عچننج ځچٚننىً هننى دننڄ أدننٍ ثّْننىه ٩ننڄ ثٽقننجًط دننڄ  [  100]  

ٹىڅننىث ٱننٍ ثٽچننجُ فٚننٌُر ٩ننڄ أدننٍ ٙننجهٳ ثٍْهٌ ٩ننڄ ًدُ٪ننز دننڄ څجؽنني ٵننجٻ ٵننجٻ ٩پننٍ  
هج وٽننى َ٪پننڀ ثٽ٢ُننٌ ځننج ٱننٍ ٹجٽچقپنز ٱننٍ ١ٌُثڅننه ٽننُِ ځننڄ ثٽ٢ُننٌ ٕننٍء ثٖ وهنى َْضٞنن٪ٲ  

أؽىثٱهننج ځننڄ ثٽذٌٹننز ٽننڀ َٲ٪پننىث ىٽننٸ دهننج مننجٽ٢ىث ثٽچننجُ دأٽْننچضٺڀ وأؽْننجهٹڀ وٍثَپننىهڀ        
 دأ٩ڂجٽٺڀ وٵپىدٺڀ ٱئڃ ٽپڂٌء ځج ثٹضْخ وهى َىٿ ثٽٶُجځز ځ٨ ځڄ أفخ  

   
څ٪ننڀ أمذٌڅننج ثٽىٽُننو دننڄ ٕننؾج٧ فننوعچٍ دٶُننز ٩ننڄ ثْوٍث٩ننٍ ٩ننڄ ثٽَهننٌٌ ٵننجٻ   [  101]  

 ثٽقْڄ وٌٍَ ثٽ٪جٽڀ ثٽٌأٌ 
   
أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ذو ثهلل عچنج ٍثةنور ٩نڄ ث٩ْڂنٔ ٩نڄ ځْنپڀ ٩نڄ ځْنٌوٳ ٵنجٻ          [  102]  

ٹٲً دجٽڂٌء ٩پڂج ثڃ َنًٖ ثهلل وٹٲً دجٽڂٌء ؽهنٗ ثڃ َ٪ؾنخ د٪پڂنه ٵنجٻ وٵنجٻ ځْنٌوٳ       
 ثٽڂٌء فٶُٴ ثڃ َٺىڃ ٽه ځؾجٽِ َنپى ٱُهج ٱُيٹٌ ىڅىده ٱُْضٮٲٌ ثهلل 

   
 ثٽڂ٪چً دجح ځڄ ًم٘ ٱٍ ثٽقوَظ إىث أٙجح 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو دڄ أدٍ مپٰ فنوعچٍ ځ٪نڄ ٩نڄ ځ٪جوَنز دنڄ ٙنجٽـ ٩نڄ        [  103]  

إىث فوعچجٹڀ دجٽقوَظ ٩پً ځ٪چنجڇ  ثٽ٪ٗء دڄ ثٽقجًط ٩ڄ ځٺقىٻ ٩ڄ وثعپز دڄ ثّْٶ٨ ٵجٻ 
 ٱقْذٺڀ  

   
ثڅنه  أمذٌڅج ٩جٙڀ دڄ َىّٰ عچج ٱُٞټ دڄ ٩ُجٛ ٩ڄ هٖنجٿ ٩نڄ دنڄ ّنٌَُڄ     [  104]  

 َٶوٿ وٽڀ َؤمٌ وٹجڃ ثٽقْڄ إىث فوط ٵوٿ وأمٌ   ٹجڃ إىث فوط ٽڀ
   
ٹننجڃ ثٽقْننڄ َقننوط  أمذٌڅننج ځْننپڀ دننڄ إدننٌثهُڀ أمذٌڅننج ؽٌَننٌ دننڄ فننجٍٿ ٵننجٻ     [  105]  

 دجٽقوَظ ثْٙټ وثفو وثٽٺٗٿ ځنضپٰ  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ځقڂو دڄ ّنىٵه ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ٩پنٍ دنڄ       [  106]  

٩ذنو ثهلل دنڄ ٩ڂنٌ ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه         ثٽقُْڄ ٵجٻ فوط ٩ذُو دنڄ ٩ڂُنٌ   
ځغټ ثٽڂچجٱٴ ځغټ ثٽٖجر دُڄ ثٽٌدُٞڄ أو دُڄ ثٽٮچڂُڄ ٱٶجٻ دڄ ٩ڂنٌ ٖ إڅڂنج ٵنجٻ ٹنيث     وّپڀ 
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وٹيث ٵجٻ وٹجڃ دڄ ٩ڂٌ إىث ّڂ٨ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٽنڀ َنَه ٱُنه وٽنڀ َنچٶ٘ ځچنه        
 وٽڀ َؾجوٍڇ وٽڀ َٶٌٚ ٩چه 

   
ٹنجڃ ثٽٖن٪ذٍ وثٽچن٪نٍ    ثهلل دڄ ّ٪ُو عچج دڄ ٩پُز ٩ڄ دڄ ٩ىڃ ٵنجٻ  أمذٌڅج ٩ذو [  107]  

وثٽقْڄ َقوعىڃ دجٽقوَظ ځٌر هٺيث وځٌر هٺيث ٱيٹٌس ىٽٸ ٽڂقڂو دنڄ ّنٌَُڄ ٱٶنجٻ أځنج     
 ثڅهڀ ٽى فوعىث ده ٹڂج ّڂ٪ىڇ ٹجڃ مٌُث ٽهڀ  

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽ٪ٗء عچج ٩غجٿ ٩ڄ ث٩ْڂٔ ٩نڄ ٩ڂنجًر دنڄ ٩ڂُنٌ ٩نڄ أدنٍ       [  101]  

 ثڅٍ ّْڂ٨ ثٽقوَظ ٽقچج ٱأٽقڄ أصذج٩ج ٽڂج ّڂ٪ش  ٵجٻ ځ٪ڂٌ 
   

 دجح ٱٍ ٱٞټ ثٽ٪پڀ وثٽ٪جٽڀ 
   
ًأي ځؾجهننو أمذٌڅننج دٖننٌ دننڄ ثٽقٺننڀ عچننج ّننٲُجڃ ٩ننڄ إدننٌثهُڀ دننڄ ځُْننٌر ٵننجٻ    [  100]  

١جوّج ٱٍ ثٽڂچجٿ ٹأڅه ٱنٍ ثٽٺ٪ذنز َٚنپٍ ځضٶچ٪نج وثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٩پنً دنجح           
 ثٹٖننٰ ٵچج٩ننٸ وأ٥هننٌ ٵٌثءصننٸ ٵننجٻ ٱٺأڅننه ٩ذننٌڇ ٩پننً ثٽ٪پننڀ   ثٽٺ٪ذننز ٱٶننجٻ ٽننه َننج ٩ذننو ثهلل 

 ٱجڅذ٠ْ د٪و ىٽٸ ٱٍ ثٽقوَظ 
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځقڂو عچج دڄ َڂجڃ ٩ڄ دڄ عىدجڃ ٩نڄ أدُنه ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ      [  100]  

 ثٽوڅُج ځپ٪ىڅز ځپ٪ىڃ ځج ٱُهج ثٖ ځض٪پڀ مٌُث وځ٪پڂه  ٝڂٌر ٩ڄ ٹ٪خ ٵجٻ 
   
ثٽچجُ ٌُ ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ دقٌُ ٩ڄ مجٽو دڄ ځ٪وثڃ ٵجٻ أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٹغ[  101]  

 ٩جٽڀ وځض٪پڀ وځج دُڄ ىٽٸ هڂؼ ٖ مٌُ ٱُه 
   
ٹنجڅىث  أمذٌڅج دٌٖ دڄ ثٽقٺڀ عچج ٩ذو ثهلل دڄ ًؽنجء ٩نڄ هٖنجٿ ٩نڄ ثٽقْنڄ ٵنجٻ       [  102]  

 َٶىٽىڃ ځىس ثٽ٪جٽڀ عپڂز ٱٍ ثّٔٗٿ ٖ َْوهج ٍٕء ځج ثمضپٰ ثٽپُټ وثٽچهجً 
   
ٌڅنننج َىّنننٰ دنننڄ ځىّنننً عچنننج إدنننٌثهُڀ دنننڄ ځىّنننً ثڅنننج ځقڂنننو دنننڄ ثٽقْنننڄ   أمذ[  103]  

ځؾپِ َضچنج٧ٍ ٱُنه ثٽ٪پنڀ أفنخ     ثٽٚچ٪جڅٍ عچج ځچيً هى دڄ ثٽچ٪ڂجڃ ٩ڄ وهخ دڄ ځچذه ٵجٻ 
 إٽٍ ځڄ ٵوًڇ ٙٗر ٽ٪ټ أفوهڀ َْڂ٨ ثٽٺپڂز ٱُچضٲ٨ دهج ّچز أو ځج دٶٍ ځڄ ٩ڂٌڇ  

   
ٻ ّنٲُجڃ ځنج أ٩پنڀ ٩ڂنٗ أٱٞنټ ځنڄ       أمذٌڅج َ٪ٶىح دڄ إدٌثهُڀ ثڅج وٹ٨ُ ٵجٻ ٵنج [  104]  

ثڃ ثٽچنجُ َقضنجؽىڃ   ١پخ ٽ٪پڀ وفٲ٦ه ٽڂڄ أًثه ثهلل ده مٌُث ٵنجٻ ٵنجٻ ثٽقْنڄ دنڄ ٙنجٽـ      
 إٽً هيث ثٽ٪پڀ ٱٍ هَچهڀ ٹڂج َقضجؽىڃ إٽً ثٽ٢٪جٿ وثٽٌٖثح ٱٍ هڅُجهڀ 

   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ وؽ٪ٲٌ دڄ ٩ىڃ ٵجٖ عچج ځْ٪ٌ ٩ڄ ٩ڂنٌو دنڄ ځنٌر ٩نڄ ّنجٽڀ      [  105]  
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ص٪پڂنىث ٵذنټ ثڃ َٶنذٜ ثٽ٪پنڀ ٱنئڃ ٵنذٜ ثٽ٪پنڀ ٵنذٜ         ٽؾ٪نو ٵنجٻ ٵنجٻ أدنى ثٽنوًهثء      دڄ أدنٍ ث 
 ثٽ٪پڂجء وثڃ ثٽ٪جٽڀ وثٽڂض٪پڀ ٱٍ ثْؽٌ ّىثء 

   
أمذٌڅج هجًوڃ دڄ ځ٪جوَز ٩ڄ فٲ٘ دنڄ ٭ُنجط ٩نڄ أدنٍ ٩ذنو ثهلل ثٽنٌثّنجڅٍ       [  106]  

ټ ځنڄ    وٽٺڄ ٹىڅىث ًدنجڅُُڄ دڂنج ٹچنضڀ ص٪پڂنىڃ ثٽٺضنجح آل  ٵنجٻ فنٴ ٩پنً ٹن         ٩ڄ ثٽٞقجٷ 
 ٵٌأ ثٽٶٌآڃ أڃ َٺىڃ ٱٶُهج  

   
  ٽنىٖ  أمذٌڅج هجًوڃ دڄ ځ٪جوَز ٩ڄ فٲ٘ ٩ڄ إٔ٪ظ دڄ ّىثً ٩ڄ ثٽقْنڄ  [  107]  

 َچهجهڀ ثٽٌدجڅُىڃ وثْفذجً آل ٵجٻ ثٽقٺڂجء ثٽ٪پڂجء 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ُُچز ٩ڄ أدٍ إّنقجٳ ثٽٲنَثًٌ ٩نڄ ٢٩نجء دنڄ ثٽْنجةخ ٩نڄ        [  111]  

ُُڄ ٵجٻ ٩پڂجء ٱٶهجء أمذٌڅج ٩ذنو ثهلل دنڄ ّن٪ُو ٵنجٻ ّنڂ٪ش      ٹىڅىث ًدجڅّ٪ُو دڄ ؽذٌُ ٵجٻ 
ّننٲُجڃ دننڄ ٩ُُچننز َٶننىٻ َننٌثه ٽپ٪پننڀ ثٽقٲنن٤ وثٽ٪ڂننټ وثّٖننضڂج٧ وثٔڅٚننجس وثٽچٖننٌ ٵننجٻ       
وأمذٌڅٍ أفڂو دڄ ځقڂو أدى ٩ذو ثهلل ٩ڄ ّٲُجڃ دڄ ٩ُُچز ٵجٻ أؽهنټ ثٽچنجُ ځنڄ صنٌٷ ځنج      

 هلل َ٪پڀ وث٩پڀ ثٽچجُ ځڄ ٩ڂټ دڂج َ٪پڀ وأٱٞټ ثٽچجُ أمٖ٪هڀ 
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ؽ٪ٲٌ ثٽٌٵٍ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ڂنٌو ٩نڄ ٍَنو هنى دنڄ أدنٍ       [  110]  

ځچهىځجڃ ٖ َٖذ٪جڃ ځچهىٿ ٱٍ ثٽ٪پڀ ٖ َٖذ٨ ځچه وځچهىٿ أڅُْز ٩ڄ َْجً ٩ڄ ثٽقْڄ ٵجٻ 
ٱٍ ثٽوڅُج ٖ َٖذ٨ ځچهج ٱڂڄ صٺڄ ثِمٌر هڂه ودغه وّوځه َٺٲنٍ ثهلل ٝنُ٪ضه وَؾ٪نټ ٭چنجڇ     

َٺڄ ثٽوڅُج هڂه ودغه وّوځه َٲٍٖ ثهلل ٩پُه ُٝ٪ضه وَؾ٪ټ ٱٶنٌڇ دنُڄ ٩ُُچنز    ٱٍ ٵپذه وځڄ 
 عڀ ٖ َٚذـ ثٖ ٱٶٌُث وٖ َڂٍْ ثٖ ٱٶٌُث 

   
ځچهىځنجڃ ٖ  أمذٌڅج ؽ٪ٲٌ دڄ ٩ىٯ ثڅج أدى ٩ڂُِ ٩ڄ ٩ىڃ ٵنجٻ ٵنجٻ ٩ذنو ثهلل    [  110]  

      ً  َٖننذ٪جڃ ٙننجفخ ثٽ٪پننڀ وٙننجفخ ثٽننوڅُج وٖ َْننضىَجڃ أځننج ٙننجفخ ثٽ٪پننڀ ٱُننَهثه ًٝنن
ٽپننٌفڂڄ وثځننج ٙننجفخ ثٽننوڅُج ٱُضڂننجهي ٱننٍ ثٽ٢ٮُننجڃ عننڀ ٵننٌأ ٩ذننو ثهلل   ٹننٗ إڃ ثٔڅْننجڃ       

 ٽ٢ُٮً أڃ ًآڇ ثّضٮچً آل ٵجٻ وٵجٻ ثِمٌ   إڅڂج َنًٖ ثهلل ځڄ ٩ذجهڇ ثٽ٪پڂجء آل  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ فڂُو عچج إدٌثهُڀ دڄ ځنضجً عچج ٩چذْز دڄ ثٍْهٌ ٩نڄ ّنڂجٷ   [  111]  

  إڅڂننج َنٖننً ثهلل ځننڄ ٩ذننجهڇ ثٽ٪پڂننجء آل  ٵننجٻ ځننڄ ذننجُ دننڄ فننٌح ٩ننڄ ٩ٺٌځننز ٩ننڄ دننڄ ٩
 َنًٖ ثهلل ٱهى ٩جٽڀ 

   
أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دڄ أدجڃ عچج ٩ذو ثهلل دڄ إهًَِ ٩ڄ ٽُظ ٩نڄ ١نجوُ ٩نڄ دنڄ     [  112]  

 ځچهىځجڃ ٖ َٖذ٪جڃ ١جٽخ ٩پڀ و١جٽخ هڅُج  ٩ذجُ ٵجٻ 
   
عچج ًدُ٪نز دنڄ َََنو    أمذٌڅج ځٌوثڃ دڄ ځقڂو عچج َََنو دنڄ ًدُ٪نز ثٽٚنچ٪جڅٍ فنو     [  113]  
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ځنڄ ١پنخ ثٽ٪پنڀ    ٵجٻ ّڂ٪ش وثعپز دڄ ثّْٶ٨ َٶنىٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ       
 ٱأهًٹه ٹجڃ ٽه ٹٲٗڃ ځڄ ثْؽٌ ٱئڃ ٽڀ َوًٹه ٹجڃ ٽه ٹٲټ ځڄ ثْؽٌ  

   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځقڂو دڄ أدٍ ُٕذز عچج ځٌوثڃ دڄ ځ٪جوَز ٩ڄ ٩ىڃ ٩ڄ دنڄ  [  114]  

ّنذقجڅٸ  چٍ أڃ هثوه ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َٶىٻ ٱٍ ه٩جةه ٩ذجُ ثٽ٪ڂٍ ٵجٻ دپٮ
ثٽپهڀ أڅش ًدٍ ص٪جٽُنش ٱنىٳ ٩ٌٕنٸ وؽ٪پنش مٖنُضٸ ٩پنً ځنڄ ٱنٍ ثٽْنڂجوثس وثًْٛ          
ٱأٵٌح مپٶٸ ځچٸ ځچَٽز إٔوهڀ ٽٸ مُٖز وځج ٩پڀ ځڄ ٽڀ َنٖٸ وځنج فٺڂنز ځنڄ ٽنڀ ٢َن٨      

 أځٌٷ  
   
أدنٍ ځ٢ُن٨ ٵنجٻ ّنڂ٪ش أدنج ثٽهَهنجٍ       أمذٌڅج ثٽڂ٪پً دنڄ أّنو عچنج ّنٗٿ هنى دنڄ       [  115]  

ث٭ننو ٩جٽڂننج أو ځض٪پڂننج وٖ مُننٌ ٱُڂننج  َقننوط ٩ننڄ ثٽٞننقجٷ ٵننجٻ ٵننجٻ ٩ذننو ثهلل دننڄ ځْنن٪ىه  
 ّىثهڂج 

   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ ثڅج ثٽىٽُو دڄ ځْپڀ ثڅج ثٽىٽُو دڄ ّپُڂجڃ ٩ڄ ٩پٍ دنڄ  [  116]  

 ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ    َََو ٩ڄ ثٽٶجّنڀ أدنٍ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ ٩نڄ أدنٍ أځجځنز ٩نڄ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل          
 ّضٺىڃ ٱضڄ َٚذـ ثٽٌؽټ ٱُهج ځؤځچج وَڂٍْ ٹجٱٌث ثٖ ځڄ أفُجڇ ثهلل دجٽ٪پڀ 

   
أمذٌڅج أدى ثٽڂٮُنٌر عچنج ثْوٍث٩نٍ فنوعچٍ هنجًوڃ دنڄ ًدنجح ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ           [  117]  

ثڅه ٹجڃ َٶىٻ ث٭و ٩جٽڂج أو ځض٪پڂج وٖ صٮو ٱُڂج دنُڄ ىٽنٸ ٱنئڃ ځنج دنُڄ ىٽنٸ ؽجهنټ        ځْ٪ىه 
 ٺز صذ٠ْ أؽچقضهج ٽپٌؽټ ٭وث َذضٮٍ ثٽ٪پڀ ځڄ ثٽٌٝج دڂج َٚچ٨  وثڃ ثٽڂٗة

   
ّنتټ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل    أمذٌڅج أدى ثٽڂٮٌُر عچنج ثْوٍث٩نٍ ٩نڄ ثٽقْنڄ ٵنجٻ      [  121]  

٩پُه وّپڀ ٩ڄ ًؽپُڄ ٹجڅج ٱٍ دچٍ إٌّثةُټ أفوهڂج ٹجڃ ٩جٽڂج َٚپٍ ثٽڂٺضىدز عڀ َؾپنِ  
ٿ ثٽپُنټ أَهڂنج أٱٞنټ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً       ٱُ٪پڀ ثٽچجُ ثٽنٌُ وثْمٌ َٚىٿ ثٽچهجً وَٶنى 

ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٞټ هيث ثٽ٪جٽڀ ثٽيٌ َٚپٍ ثٽڂٺضىدنز عنڀ َؾپنِ ٱنُ٪پڀ ثٽچنجُ ثٽنُنٌ ٩پنً        
 ثٽ٪جدو ثٽيٌ َٚىٿ ثٽچهجً وَٶىٿ ثٽپُټ ٹٲٞپٍ ٩پً أهڅجٹڀ ًؽٗ  

   
أمذٌڅج ثٽقْڄ دڄ ثٽٌد٨ُ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ذُو ثهلل ٩ڄ ثٽقْنڄ دنڄ ىٹنىثڃ ٩نڄ     [  120]  

همپش ثٽڂْؾو ٱئىث ّڂٌُ دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ َٶن٘ وفڂُنو دنڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ      دڄ ٌَُّڄ ٵجٻ 
َيٹٌ ثٽ٪پڀ ٱٍ څجفُز ثٽڂْؾو ٱڂُپش إٽً أَهڂج أؽپنِ ٱچ٪ْنش ٱأصنجڅٍ آس ٱٶنجٻ ځُپنش إٽنً       

 أَهڂج صؾپِ ثڃ ٕتش أًَضٸ ځٺجڃ ؽذٌثةُټ ځڄ فڂُو دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ  
   
هثوه ٩ڄ ٩جٙڀ دڄ ًؽجء دنڄ فُنىر ٩نڄ     أمذٌڅج څٌٚ دڄ ٩پٍ عچج ٩ذو ثهلل دڄ[  120]  

ٹچش ؽجٽْج ځ٨ أدٍ ثٽوًهثء ٱٍ ځْنؾو هځٖنٴ ٱجصنجڇ    هثوه دڄ ؽڂُټ ٩ڄ ٹغٌُ دڄ ٵُِ ٵجٻ 
ًؽننټ ٱٶننجٻ َننج أدننج ثٽننوًهثء ثڅننٍ أصُضننٸ ځننڄ ثٽڂوَچننز ځوَچننز ثٽٌّننىٻ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ    
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دننٸ ٽقننوَظ دپٮچننٍ ٩چننٸ ثڅننٸ صقوعننه ٩ننڄ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٵننجٻ ٱڂننج ؽننجء  
صؾجًر ٵجٻ ٖ ٵجٻ وٖ دٮجء ٽٸ ٭ٌُڇ ٵجٻ ٖ ٵجٻ ّنڂ٪ش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ      
َٶىٻ ځڄ ّپٸ ١ٌَٶج َپضڂِ ده ٩پڂنج ّنهټ ثهلل دنه ١ٌَٶنج ځنڄ ١نٌٳ ثٽؾچنز ٱنئڃ ثٽڂٗةٺنز          
ٽضٞنن٨ أؽچقضهننج ًٝننج ٽ٢جٽننخ ثٽ٪پننڀ وثڃ ١جٽننخ ٱننٍ ثٽ٪پننڀ ٽُْننضٮٲٌ ٽننه ځننڄ ٱننٍ ثٽْننڂجء        

وثڃ ٱٞنټ ثٽ٪نجٽڀ ٩پنً ثٽ٪جدنو ٹٲٞنټ ثٽٶڂنٌ ٩پنً ّنجةٌ          وثًْٛ فضً ثٽقُضجڃ ٱٍ ثٽڂجء
ثٽچؾىٿ ثڃ ثٽ٪پڂجء هڀ وًعز ثْڅذُجء ثڃ ثْڅذُجء ٽڀ َىًعىث هَچنجًث وٖ هًهڂنج وإڅڂنج وًعنىث     

 ثٽ٪پڀ ٱڂڄ أمي ده أمي دق٦ه أو دق٤ وثٱٌ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ُُچز ٩ڄ أدٍ إّنقجٳ ثٽٲنَثًٌ ٩نڄ ث٩ْڂنٔ ٩نڄ ٕنڂٌ دنڄ        [  121]  

ځ٪پننڀ ثٽنُننٌ َْننضٮٲٌ ٽننه ٹننټ ٕننٍء فضننً ُو دننڄ ؽذُننٌ ٩ننڄ دننڄ ٩ذننجُ ٵننجٻ ٢٩ُننز ٩ننڄ ّنن٪
 ثٽقىس ٱٍ ثٽذقٌ 

   
أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ذو ثهلل دڄ َىڅِ عچج ٍثةور ٩ڄ ث٩ْڂٔ ٩ڄ أدنٍ ٙنجٽـ ٩نڄ    [  122]  

ځج ځڄ ًؽټ َْپٸ ١ٌَٶنج ٢َپنخ ٱُنه    أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
 َٶج إٽً ثٽؾچز وځڄ أد٢أ ده ٩ڂپه ٽڀ ٧ٌَْ ده څْذه  ٩پڂج ثٖ ّهټ ثهلل ٽه ده ١ٌ

   
أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دڄ أدجڃ ٩ڄ َ٪ٶىح هى ثٽٶڂٍ ٩ڄ هجًوڃ دڄ ٩چضٌر ٩ڄ أدُه [  123]  

ځج ّنپٸ ًؽنټ ١ٌَٶنج َذضٮنٍ ٱُنه ثٽ٪پنڀ ثٖ ّنهټ ثهلل ٽنه دنه ١ٌَٶنج إٽنً            ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
 ثٽؾچز وځڄ َذ٢ب ده ٩ڂپه ٽڀ ٧ٌَْ ده څْذه  

   
  وٽٶو َْنٌڅج ثٽٶنٌآڃ ٽپنيٹٌ    أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٹغٌُ ٩ڄ دڄ ٕىىح ٩ڄ ځ٢ٌٯ [  124]  

 ٱهټ ځڄ ځوٹٌ آل  ٵجٻ هټ ځڄ ١جٽخ مٌُ ٱُ٪جڃ ٩پُه  
   
 ١جٽخ ٩پڀ أمذٌڅج ځٌوثڃ ٩ڄ ٝڂٌر ٵجٻ [  125]  
   
ٹنجڃ  أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دڄ أدجڃ عچج َ٪ٶىح هى ثٽٶڂٍ ٩ڄ ٩جځٌ دڄ إدنٌثهُڀ ٵنجٻ   [  126]  

أي ١پذز ثٽ٪پڀ ٵجٻ ځٌفذج د٢پذنز ثٽ٪پنڀ وٹنجڃ َٶنىٻ ثڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً       أدى ثٽوًهثء إىث ً
 ثهلل ٩پُه وّپڀ أوًٙ دٺڀ  

   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ َََو عچج ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ٍَجه دڄ أڅ٪ڀ ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دنڄ  [  127]  

ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځٌ دڂؾپُْڄ ٱنٍ ځْنؾوڇ   ًثٱ٨ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو 
هڂج ٩پً مٌُ وأفوهڂج أٱٞټ ځڄ ٙجفذه أځج هؤٖء ٱُو٩ىڃ ثهلل وٌَ٭ذىڃ إٽُنه  ٱٶجٻ ٹٗ

ٱئڃ ٕجء أ٢٩جهڀ وثڃ ٕجء ځچ٪هڀ وثځج هؤٖء ٱُض٪پڂىڃ ثٽٲٶه وثٽ٪پڀ وَ٪پڂىڃ ثٽؾجهټ ٱهنڀ  
 أٱٞټ وإڅڂج د٪غش ځ٪پڂج ٵجٻ عڀ ؽپِ ٱُهڀ 
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 ٩نڄ ځ٢نٌٯ دنڄ    أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ َََو عچج ثٽڂْ٪ىهٌ ٩ڄ ٩ىڃ دنڄ ٩ذنو ثهلل  [  131]  
 َج دچٍ ثڃ ثٽ٪پڀ مٌُ ځڄ ثٽ٪ڂټ دٗ ٩پڀ ٩ذو ثهلل دڄ ثٽٖنٌُ ثڅه ٵجٻ ٖدچه 

   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ َََو عچج فُىر أمذٌڅج ٌٕفذُټ دڄ ٌَٕٸ ثڅنه ّنڂ٨ أدنج ٩ذنو     [  130]  

 ٽُِ هوَز أٱٞټ ځڄ ٹپڂز فٺڂز صهوَهج ْمُٸ  ثٽٌفڂڄ ثٽقذپٍ َٶىٻ 
   
٩ننڄ ڄ ٩ڂننٌثڃ عچننج َقُننً دننڄ َڂننجڃ عچننج ځقڂننو دننڄ ٩ؾننٗڃ     أمذٌڅننج ٩ذننو ثهلل دنن [  130]  

ثٽَهٌٌ ٵجٻ ٱٞنټ ثٽ٪نجٽڀ ٩پنً ثٽڂؾضهنو ځجةنز هًؽنز ځنج دنُڄ ثٽنوًؽضُڄ مڂنِ ځجةنز ّنچز             
 فٌٞ ثٽٲٌُ ثٽڂٞڂٌ ثٽ٨ٌَْ 

   
أمذٌڅننج ٩ذننو ثهلل دننڄ َََننو عچننج فُننىر ٵننجٻ أمذٌڅننٍ ثٽْننٺڄ دننڄ أدننٍ ٹٌَڂننز ٩ننڄ    [  131]  

ٱن٨ ثهلل ثٽنيَڄ آځچنىث ځنچٺڀ وثٽنيَڄ أوصنىث ثٽ٪پنڀ          ٩ٌَٺٌځز ځىٽً دڄ ٩ذجُ ٩ڄ دڄ ٩ذنجُ  
 هًؽجس آل  ٵجٻ ٌَٱ٨ ثهلل ثٽيَڄ أوصىث ثٽ٪پڀ ٩پً ثٽيَڄ آځچىث دوًؽجس  

   
أمذٌڅج دٌٖ دڄ عجدش ثٽذَثً عچج څٌٚ دڄ ثٽٶجّنڀ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ إّنڂج٩ُټ ٩نڄ       [  132]  

ڂنىس  ځنڄ ؽنجءڇ ثٽ  ٩ڂٌو دڄ ٹغٌُ ٩ڄ ثٽقْنڄ ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ        
 وهى ٢َپخ ثٽ٪پڀ ٽُقٍُ ده ثّٔٗٿ ٱذُچه ودُڄ ثٽچذُُڄ هًؽز وثفور ٱٍ ثٽؾچز  

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ فڂُو عچج ځهٌثڃ عچج أدى ّچجڃ ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ٩ڄ ٩ڂنٌو دنڄ   [  133]  

 ىهخ ٩ڂٌ دغپغٍ ثٽ٪پڀ ٱيٹٌ ٔدٌثهُڀ ٱٶجٻ ىهخ ٩ڂٌ دضْ٪ز أ٩ٖجً ثٽ٪پڀ ځُڂىڃ ٵجٻ 
   
عجدش ثڅج ٕ٪ذز ٩ڄ َََو دڄ أدٍ مجٽو ٩ڄ هجًوڃ ٩ڄ أدُه ٩ڄ  أمذٌڅج دٌٖ دڄ[  134]  

ځج ثؽضڂ٨ ٵىٿ ٱٍ دُش ځڄ دُىس ثهلل َضيثٹٌوڃ ٹضجح ثهلل وَضوثًّىڅه دُنچهڀ  دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
ثٖ أ٥پضهڀ ثٽڂٗةٺز دأؽچقضهج فضً َنىٝىث ٱٍ فوَظ ٭ٌُڇ وځڄ ّنپٸ ١ٌَٶنج َذضٮنٍ دنه     

 په ٽڀ ٧ٌَْ ده څْذه ثٽ٪پڀ ّهټ ثهلل ١ٌَٶه ځڄ ثٽؾچز وځڄ أد٢أ ده ٩ڂ
   
أمذٌڅننج ٩ڂننٌو دننڄ ٩جٙننڀ عچننج فڂننجه هننى دننڄ ّننپڂز ٩ننڄ ٩جٙننڀ ٩ننڄ ًٍ ٵننجٻ     [  135]  

٭ووس ٩پً ٙٲىثڃ دڄ ٩ْجٻ ثٽڂٌثهٌ وأڅج أًَو ثڃ أّأٽه ٩ڄ ثٽڂْـ ٩پً ثٽنٲنُڄ ٱٶنجٻ   
ځج ؽجء دٸ ٵپش ثدضٮجء ثٽ٪پڀ ٵجٻ ثٖ أدٌٖٷ ٵپش دپً ٱٶجٻ ًٱن٨ ثٽقنوَظ إٽنً ثٽچذنٍ ٙنپً      

 إڃ ثٽڂٗةٺز ٽض٨ٞ أؽچقضهج ٽ٢جٽخ ثٽ٪پڀ ًٝج دڂج ٢َپخ پڀ وٵجٻ ثهلل ٩پُه وّ
   

 دجح ځڄ ١پخ ثٽ٪پڀ دٮٌُ څُز ٱٌهڇ ثٽ٪پڀ إٽً ثٽچُز 
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌثڃ فوعچج َقًُ دڄ َڂجڃ ٵجٻ ّڂ٪ش ّٲُجڃ ځچي أًد٪ُڄ [  136]  

څنه دٮُنٌ څُنز ٵنجٻ     ځج ٹجڃ ١پخ ثٽقوَظ أٱٞټ ځچه ثٽُىٿ ٵجٽىث ٽْنٲُجڃ ثڅهنڀ ٢َپذى  ّچز ٵجٻ 
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 ١پذهڀ إَجڇ څُز  
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ّن٪ُو عچنج ٩ذنو ثهلل دنڄ ثْؽپنـ فنوعچٍ أدنٍ ٩نڄ ځؾجهنو ٵنجٻ           [  137]  

 ١پذچج هيث ثٽ٪پڀ وځج ٽچج ٱُه ٹذٌُ څُز عڀ ًٍٳ ثهلل د٪و ٱُه څُز  
   
أمذٌڅنج دٖنٌ دنڄ عجدنش ثٽذنَثً عچنج فْنجڃ دنڄ ٙنجٽـ ٩نڄ َنىڅِ دنڄ ٩ذُنو ٩ننڄ              [  141]  

ٽٶو ١پخ أٵىثٿ ثٽ٪پڀ ځج أًثهوث ده ثهلل وٖ ځج ٩چوڇ ٵجٻ ٱڂج ٍثٻ دهڀ ثٽ٪پڀ فضنً  ٵجٻ ثٽقْڄ 
 أًثهوث ده ثهلل وځج ٩چوڇ 

   
 دجح ثٽضىدُل ٽڂڄ ٢َپخ ثٽ٪پڀ ٽٮٌُ ثهلل 

   
أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩نڄ أَنىح ٩نڄ أدنٍ ٵٗدنز ٵنجٻ ٵنجٻ        [  140]  

ٱٌؽنټ ٩نجٓ ٱنٍ ٩پڂنه و٩نجٓ ځ٪نه ثٽچنجُ ٱُنه وًؽنټ          ثٽ٪پڂجء عٗعنز  أدى ځْپڀ ثٽنىٖڅٍ 
 ٩جٓ ٱٍ ٩پڂه وٽڀ َ٪ٔ ځ٪ه ٱُه أفو وًؽټ ٩جٓ ثٽچجُ ٱٍ ٩پڂه وٹجڃ ودجٖ ٩پُه  

   
ٵجٻ ځىًّ َنج  أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ ٩غڂجڃ دڄ ثّْىه ٩ڄ ٢٩جء ٵجٻ [  140]  

٩ذنجهٷ أ٭چنً    ًح أٌ ٩ذجهٷ أفٺڀ ٵجٻ ثٽيٌ َقٺڀ ٽپچجُ ٹڂج َقٺڀ ٽچٲْه ٵجٻ َج ًح أٌ
 ٵجٻ أًٝجهڀ دڂج ٵْڂش ٽه ٵجٻ َج ًح أٌ ٩ذجهٷ أمًٖ ٽٸ ٵجٻ أ٩پڂهڀ دٍ  

   
ٹننجڃ َٶننجٻ ثٽ٪پڂننجء عٗعننز ٩ننجٽڀ دننجهلل أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ َىّننٰ ٩ننڄ ّننٲُجڃ ٵننجٻ [  141]  

َنًٖ ثهلل ٽُِ د٪نجٽڀ دنأځٌ ثهلل و٩نجٽڀ دنجهلل ٩نجٽڀ دنأځٌ ثهلل َنٖنً ثهلل ٱنيثٷ ثٽ٪نجٽڀ ثٽٺجځنټ           
  ٽُِ د٪جٽڀ دجهلل ٖ َنًٖ ثهلل ٱيٽٸ ثٽ٪جٽڀ ثٽٲجؽٌ و٩جٽڀ دأځٌ ثهلل

   
ثٽ٪پڀ ٩پڂنجڃ ٱ٪پنڀ ٱنٍ ثٽٶپنخ     أمذٌڅج ځٺٍ دڄ إدٌثهُڀ عچج هٖجٿ ٩ڄ ثٽقْڄ ٵجٻ [  142]  

 ٱيٽٸ ثٽ٪پڀ ثٽچجٱ٨ و٩پڀ ٩پً ثٽپْجڃ ٱيٽٸ فؾز ثهلل ٩پً دڄ آهٿ 
   
ڄ ٩نڄ  أمذٌڅج ٩جٙڀ دڄ َىّٰ ٩نڄ ٱٞنُټ دنڄ ٩ُنجٛ ٩نڄ هٖنجٿ ٩نڄ ثٽقْن        [  143]  

 ځغټ ىٽٸ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ ثڅج مجٽو دڄ ٩ذو ثهلل ٩ڄ َََو دڄ أدٍ ٍَجه ٩ڄ إدنٌثهُڀ  [  144]  

 ص٪پڂىث ص٪پڂىث ٱئىث ٩پڂضڀ ٱج٩ڂپىث ٩ڄ ٩پٶڂز ٩ڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ 
   
ّنپُڂجڃ   أمذٌڅج أدى ٩ذُو ثٽٶجّڀ دڄ ّٗٿ عچج أدنى إّنڂج٩ُټ هنى دنڄ إدنٌثهُڀ دنڄ      [  145]  

ځنڄ ١پنخ ثٽ٪پنڀ    ثٽڂؤهح ٩ڄ ٩جٙڀ ثْفىٻ ٩ڂڄ فوعه ٩نڄ أدنٍ وثةنټ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل ٵنجٻ       
ًْدنن٨ همننټ ثٽچننجً أو څقننى هننيڇ ثٽٺپڂننز ٽُذننجهٍ دننه ثٽ٪پڂننجء أو ٽُڂننجًٌ دهننج ثٽْننٲهجء أو          
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 ٽٌُٚٯ ده وؽىڇ ثٽچجُ إٽُه أو ٽُأمي ده ځڄ ثْځٌثء  
   
ٵٌأس ٱٍ ٹضجح دپٮچنٍ  ىثء ٵجٻ أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ هٖجٿ ٙجفخ ثّٖض[  146]  

ثڅنه ځننڄ ٹننٗٿ ٩ُْننً ص٪ڂپنىڃ ٽپننوڅُج وأڅننضڀ صٌٍٵننىڃ ٱُهنج دٮُننٌ ٩ڂننټ وٖ ص٪ڂپننىڃ ٽّمننٌر    
وأڅضڀ ٖ صٌٍٵنىڃ ٱُهنج إٖ دجٽ٪ڂنټ وإڅٺنڀ ٩پڂنجء ثٽْنىء ثْؽنٌ صأمنيوڃ وثٽ٪ڂنټ صٞنُ٪ىڃ           
َىٕٸ ًح ثٽ٪ڂټ ثڃ ٢َپخ ٩ڂپه وصىٕٺىڃ ثڃ صنٌؽنىث ځنڄ ثٽنوڅُج ثٽ٪ٌَٞنز إٽنً ٥پڂنز       

ٌ وُٝٶه ثهلل َچهجٹڀ ٩ڄ ثٽن٢جَج ٹڂنج أځنٌٹڀ دجٽٚنٗر وثٽٚنُجٿ ٹُنٰ َٺنىڃ ځنڄ أهنټ         ثٽٶذ
ثٽ٪پڀ ځڄ ّن٠ ًٍٵه وثفضٶٌ ځچَٽضه وٵو ٩پڀ ثڃ ىٽٸ ځڄ ٩پڀ ثهلل وٵوًصه ٹُٰ َٺىڃ ځڄ 
أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ أصهڀ ثهلل ٱُڂج ٵًٞ ٽه ٱپُِ ًٌَٝ ُٕتج أٙجده ٹُٰ َٺىڃ ځنڄ أهنټ ثٽ٪پنڀ    

وهى ٱٍ ثٽوڅُج أٱٞټ ً٭ذز ٹُنٰ َٺنىڃ ځنڄ أهنټ ثٽ٪پنڀ ځنڄ       ځڄ هڅُجڇ آعٌ ٩چوڇ ځڄ آمٌصه 
ځٌُٚڇ إٽً أمٌصه وهنى ځٶذنټ ٩پنً هڅُنجڇ وځنج َٞنٌڇ إٔنهً إٽُنه أو ٵنجٻ أفنخ إٽُنه ځڂنج             

 َچٲ٪ه ٹُٰ َٺىڃ ځڄ أهټ ثٽ٪پڀ ځڄ ٢َپخ ثٽٺٗٿ ٽُنذٌ ده وٖ ٢َپذه ٽُ٪ڂټ ده  
   
ٹنجڃ َٶنجٻ   ڄ ٩ذُنو ٵنجٻ   أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽڂؾُو عچنج ؽٌَنٌ ٩نڄ فذُنخ دن     [  147]  

ص٪پڂىث ثٽ٪پڀ وثڅضٲ٪ىث ده وٖ ص٪پڂىڇ ٽضضؾڂپىث دنه ٱئڅنه َىٕنٸ ثڃ ١نجٻ دٺنڀ ٩ڂنٌثڃ َضؾڂنټ        
 ىو ثٽ٪پڀ د٪پڂه ٹڂج َضؾڂټ ىو ثٽذَر دذَصه  

   
ّنأٻ ًؽنټ   أمذٌڅج څ٪ُڀ دڄ فڂجه عچج دٶُز ٩ڄ ثْفىٗ دڄ فٺُڀ ٩ڄ أدُنه ٵنجٻ   [  151]  

جٻ ٖ صْنأٽىڅٍ ٩نڄ ثٽٖنٌ وثّنأٽىڅٍ ٩نڄ ثٽنُنٌ       ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٩نڄ ثٽٖنٌ ٱٶن     
 َٶىٽهج عٗعج عڀ ٵجٻ ثٖ ثڃ ٌٕ ثٽٌٖ ٌٕثً ثٽ٪پڂجء وثڃ مٌُ ثٽنٌُ مُجً ثٽ٪پڂجء 

   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ أڅجده فڂُو دڄ ثّْنىه ٩نڄ ٩ُْنً ٵنجٻ ّنڂ٪ش ثٽٖن٪ذٍ       [  150]  

ٱنئڃ ٹنجڃ څجّنٺج    إڅڂج ٹجڃ ٢َپخ هيث ثٽ٪پڀ ځڄ ثؽضڂ٪ش ٱُنه مٚنپضجڃ ثٽ٪ٶنټ وثٽچْنٸ     َٶىٻ 
وٽڀ َٺڄ ٩جٵٗ ٵجٻ هيث أځٌ ٖ َچجٽه ثٖ ثٽ٪ٶٗء ٱپڀ ٢َپذه وثڃ ٹجڃ ٩نجٵٗ وٽنڀ َٺنڄ څجّنٺج     
ٵجٻ هيث أځٌ ٖ َچجٽه ثٖ ثٽچْجٷ ٱپڀ ٢َپذه ٱٶجٻ ثٽٖ٪ذٍ وٽٶو ًهذش ثڃ َٺنىڃ ٢َپذنه ثٽُنىٿ    

 ځڄ ٽُْش ٱُه وثفور ځچهڂج ٩ْٶټ وٖ څْٸ 
   
ٹنجڃ ثٽٌؽنټ ٖ ٢َپنخ ثٽ٪پنڀ فضنً      ڀ ٽنٍ ّنٲُجڃ ٵنجٻ    أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ٵنجٻ ٩ٍن  [  150]  

 َض٪ذو ٵذټ ىٽٸ أًد٪ُڄ ّچز  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ دٌه دڄ ّچجڃ أدٍ ثٽ٪ٗء ٩نڄ ځٺقنىٻ   [  151]  

ځڄ ١پخ ثٽ٪پڀ ٽُڂجًٌ ده ثٽْٲهجء وٽُذنجهٍ دنه ثٽ٪پڂنجء أو ٽُٚنٌٯ دنه وؽنىڇ ثٽچنجُ        ٵجٻ 
 إٽُه ٱهى ٱٍ څجً ؽهچڀ  

   
أمذٌڅج َقًُ دڄ د٢ْجٿ ٩ڄ َقًُ دڄ فڂَر فوعچٍ ثٽچ٪ڂنجڃ ٩نڄ ځٺقنىٻ ٵنجٻ     [  152]  
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ځننڄ ١پننخ ثٽ٪پننڀ ٽُذننجهٍ دننه ثٽ٪پڂننجء أو ٽُڂننجًٌ دننه  ٵننجٻ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ 
 ثٽْٲهجء أو ٌََو ثڃ َٶذټ دىؽىڇ ثٽچجُ إٽُه أهمپه ثهلل ؽهچڀ  

   
ڂچهنجٻ دنڄ مپُٲنز ٩نڄ ځ٢نٌ      أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دڄ أدجڃ عچج َقًُ دڄ َڂنجڃ ٩نڄ ثٽ  [  153]  

 إڅڂج َقٲ٤ فوَظ ثٽٌؽټ ٩پً ٵوً څُضه  ثٽىًثٳ ٩ڄ ٕهٌ دڄ فىٕخ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
   
ثڅننٍ ْفْننخ أمذٌڅننج َ٪پننً عچننج ثٽڂْنن٪ىهٌ ٩ننڄ ثٽٶجّننڀ ٵننجٻ ٵننجٻ ٽننٍ ٩ذننو ثهلل     [  154]  

 ثٽٌؽټ َچًْ ثٽ٪پڀ ٹجڃ َ٪پڂه ٽپن٢ُتز ٹجڃ َ٪ڂپهج  
   
٪ُخ دڄ أدنٍ فڂنَر ٩نڄ دنڄ أدنٍ فْنُڄ ٩نڄ ٕنهٌ         أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ څجٱ٨ أڅج ٕ[  155]  

َنج دچنٍ ٖ ص٪پنڀ ثٽ٪پنڀ ٽضذنجهٍ دنه       دڄ فىٕخ ٵجٻ دپٮچٍ ثڃ ٽٶڂنجڃ ثٽقٺنُڀ ٹنجڃ َٶنىٻ ٖدچنه      
ثٽ٪پڂجء أو ٽضڂجًٌ ده ثٽْٲهجء أو صٌثةٍ ده ٱٍ ثٽڂؾجٽِ وٖ صضٌٷ ثٽ٪پڀ ٍهوث ٱُنه وً٭ذنز   

يٹٌوڃ ثهلل ٱنجؽپِ ځ٪هنڀ   ٱٍ ثٽؾهجٽز َج دچٍ ثمضٌ ثٽڂؾجٽِ ٩پً ٩ُچٸ وإىث ًأَش ٵىځنج َن  
ٱئڅننٸ ثڃ صٺننڄ ٩جٽڂننج َچٲ٪ننٸ ٩پڂننٸ وثڃ صٺننڄ ؽننجهٗ َ٪پڂننىٷ وٽ٪ننټ ثهلل ثڃ ٢َپنن٨ ٩پننُهڀ       
دٌفڂز ٱُُٚذٸ دهج ځ٪هڀ وإىث ًأَش ٵىځج ٖ َيٹٌوڃ ثهلل ٱنٗ صؾپنِ ځ٪هنڀ ٱئڅنٸ إڃ صٺنڄ      
٩جٽڂج ٖ َچٲ٪ٸ ٩پڂٸ وثڃ صٺڄ ؽنجهٗ ٍثهوٷ ٭ُنج أو ٩ُنج وٽ٪نټ ثهلل ٢َپن٨ ٩پنُهڀ د٪نيثح        

 ذٸ ځ٪هڀ  ٱُُٚ
   
أمذٌڅننج َىّننٰ دننڄ ځىّننً عچننج إّننقجٳ دننڄ ّننپُڂجڃ عچننج ؽٌَننٌ ٩ننڄ ّننپڂجڃ دننڄ  [  156]  

ٖ صقننوط ثٽذج١ننټ ٽپقٺڂننجء ٱُڂٶضننىٷ وٖ صقننوط ثٽقٺڂننز    ّننڂٌُ ٩ننڄ ٹغُننٌ دننڄ ځننٌر ٵننجٻ    
ٽپْٲهجء ٱُٺيدىٷ وٖ صڂچ٨ ثٽ٪پڀ أهپه ٱضأعڀ وٖ صٞ٪ه ٱٍ ٭ٌُ أهپنه ٱضؾهنټ ثڃ ٩پُنٸ ٱنٍ     

 ځجٽٸ فٶج  ٩پڂٸ فٶج ٹڂج إڃ ٩پُٸ ٱٍ
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ځ٪جوَز أڃ أدج ٱٌور فوعه أڃ ٩ًُْ دڄ ځنٌَڀ  [  157]  

ٖ صڂچ٨ ثٽ٪پڀ ځڄ أهپه ٱضأعڀ وٖ صچٌٖڇ ٩چو ٭ٌُ أهپه ٱضؾهنټ وٹنڄ ١ذُذنج ًٱُٶنج     ٹجڃ َٶىٻ 
 ٨َٞ هوثءڇ فُظ َ٪پڀ ثڅه َچٲ٨  

   
ٖ ص٢٪ڀ ١٪جځٸ ځنڄ  ځ٢ٌٯ ٵجٻ أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج ځهوٌ ٩ڄ ٭ُٗڃ ٩ڄ [  161]  

 ٖ َٖضهُه  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو عچج ّٲُجڃ ٩نڄ هثوه دنڄ ٕنجدىً ّنڂ٨ ٕنهٌ دنڄ فىٕنخ        [  160]  

َنج دچنٍ ٖ ص٪پنڀ ثٽ٪پنڀ ٽضذنجهٍ دنه ثٽ٪پڂنجء أو صڂنجًٌ دنه ثٽْنٲهجء أو           َٶىٻ ٵنجٻ ٽٶڂنجڃ ٖدچنه    
وإىث ًأَننش ٵىځننج صٌثةنٍ دننه ٱننٍ ثٽڂؾپننِ وٖ صضنٌٷ ثٽ٪پننڀ ٍهننجهر ٱُننه وً٭ذنز ٱننٍ ثٽؾهجٽننز    

َيٹٌوڃ ثهلل ٱجؽپِ ځ٪هڀ ثڃ صٺڄ ٩جٽڂج َچٲ٪ٸ ٩پڂنٸ وثڃ صٺنڄ ؽنجهٗ ٩پڂنىٷ وٽ٪نټ ثهلل      
ثڃ ٢َپنن٨ ٩پننُهڀ دٌفڂضننه ٱُٚننُذٸ دهننج ځ٪هننڀ وإىث ًأَننش ٵىځننج ٖ َننيٹٌوڃ ثهلل ٱننٗ صؾپننِ  
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ځ٪هننڀ ثڃ صٺننڄ ٩جٽڂننج ٽننڀ َچٲ٪ننٸ ٩پڂننٸ وثڃ صٺننڄ ؽننجهٗ ٍثهوٷ ٭ُننج أو ٩ُننج وٽ٪ننټ ثهلل ثڃ   
 ْن٠ ٱُُٚذٸ ده ځ٪هڀ  ٢َپ٨ ٩پُهڀ د

   
أمذٌڅج ثٽقْڄ دڄ دٖنٌ ٵنجٻ فنوعچٍ أدنٍ ٩نڄ ّنٲُجڃ ٩نڄ عنىٌَ ٩نڄ َقُنً دنڄ            [  160]  

َج فڂپز ثٽ٪پڀ ث٩ڂپىث ده ٱئڅڂنج ثٽ٪نجٽڀ ځنڄ ٩ڂنټ دڂنج ٩پنڀ ووثٱنٴ ٩پڂنه         ؽ٪ور ٩ڄ ٩پٍ ٵجٻ 
٩ڂپننه وّننُٺىڃ أٵننىثٿ َقڂپننىڃ ثٽ٪پننڀ ٖ َؾننجوٍ صننٌثٵُهڀ َنننجٽٰ ٩ڂپهننڀ ٩پڂهننڀ وصنننجٽٰ     

څُنضهڀ َؾپْنىڃ فپٶنج ٱُذنجهٍ د٪ٞنهڀ د٪ٞنج فضنً ثڃ ثٽٌؽنټ ٽُٮٞنخ ٩پنً           ٌٌَّصهڀ ٩ٗ
 ؽپُْه ثڃ َؾپِ إٽً ٭ٌُڇ وَو٩ه أوٽتٸ ٖ صٚ٪و أ٩ڂجٽهڀ ٱٍ ځؾجٽْهڀ صپٸ إٽً ثهلل 

   
أمذٌڅننج أفڂننو دننڄ ٩ذننو ثهلل دننڄ َننىڅِ عچننج ٍثةننور ٩ننڄ ث٩ْڂننٔ ٩ننڄ ځْننپڀ ٩ننڄ    [  161]  

 جٽڂٌء ؽهٗ ثڃ َ٪ؾخ د٪ڂپه  ٹٲً دجٽڂٌء ٩پڂج ثڃ َنًٖ ثهلل وٹٲً دځٌْوٳ ٵجٻ 
   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ ثڅج َقًُ دڄ ّ٪ُو ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ؽذٌُ ٩ڄ ځ٪جوَنز  [  162]  

 ٽى ثڃ أهڅً هيڇ ثْځز ٩پڂج أميس أځز ځڄ ثْځڀ د٪پڂه ٽٌٕوس صپٸ ثْځز  دڄ ٵٌر ٵجٻ 
   
ث ٹنجڃ ثٽٌؽنټ   إىأمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ذو ثهلل عچج ٍثةور ٩نڄ هٖنجٿ ٩نڄ ثٽقْنڄ ٵنجٻ      [  163]  

ٽُُٚخ ثٽذجح ځڄ ثٽ٪پڀ ٱُ٪ڂټ ده ٱُٺىڃ مٌُث ٽه ځڄ ثٽوڅُج وځج ٱُهنج ٽنى ٹجڅنش ٽنه ٱؾ٪پهنج      
ٱٍ ثِمٌر ٵجٻ ٵجٻ ثٽقْڄ ٹجڃ ثٽٌؽټ إىث ١پنخ ثٽ٪پنڀ ٽنڀ َپذنظ ثڃ َنٌي ىٽنٸ ٱنٍ دٚنٌڇ         
وصنٖ٪ه وٽْجڅه وَوڇ وٙٗصه وٍهوڇ ٵجٻ وٵجٻ ځقڂو ثڅ٦ٌوث ٩ڂڄ صأميوڃ هيث ثٽقنوَظ  

 ڀ  ٱئڅڂج هى هَچٺ
   
ځنج ثٍهثه ٩ذنو ٩پڂنج ٱنجٍهثه ٱنٍ      أمذٌڅج دٌٖ دڄ ثٽقٺڀ ٵجٻ ّڂ٪ش ّٲُجڃ َٶنىٻ  [  164]  

 ثٽوڅُج ً٭ذز ثٖ ثٍهثه ځڄ ثهلل د٪وث  
   
ځنج ثٍهثه ٩ذنو ثهلل ٩پڂنج ثٖ    أمذٌڅج أدى ثٽڂٮُنٌر عچنج ثْوٍث٩نٍ ٩نڄ فْنجڃ ٵنجٻ       [  165]  

ثٍهثه ٩ذنو ٩پڂنج ثٖ ثٍهثه   ثٍهثه ثٽچجُ ځچه ٵٌدج ځنڄ ًفڂنز ثهلل وٵنجٻ ٱنٍ فنوَظ آمنٌ ځنج        
 ٵٚوث وٖ ٵپو ثهلل ٩ذوث ٵٗهر مٌُث ځڄ ّٺُچز  

   
أمذٌڅج ثٽٶجّڀ دڄ ٹغٌُ ٵجٻ ّڂ٪ش ٩ذو ثٽٌفڂڄ دنڄ ٕنٌَـ َقنوط ٩نڄ ٩ڂُنٌر      [  166]  

ثىهخ ٱج١پخ ثٽ٪پڀ ٱنٌػ ٱٮجح ٩چه ځج ٭جح عڀ ؽجءڇ أڅه ّڂ٪ه َٶىٻ أڃ ًؽٗ ٵجٻ ٖدچه 
ثىهخ ٱج١پنخ ثٽ٪پنڀ ٱٮنجح ٩چنه أَٞنج ٍځجڅنج عنڀ ؽنجءڇ          ٱقوعه دأفجهَظ ٱٶجٻ ٽه أدىڇ َج دچٍ

دٶٌث١ُِ ٱُهج ځڄ ٹضنخ ٱٶٌأهنج ٩پُنه ٱٶنجٻ ٽنه هنيث ّنىثه ٱنٍ دُنجٛ ٱجىهنخ ث١پنخ ثٽ٪پنڀ             
ٱنٌػ ٱٮجح ٩چه ځج ٭جح عڀ ؽجءڇ ٱٶجٻ ْدُه ّپچٍ ٩ڂنج دنوث ٽنٸ ٱٶنجٻ ٽنه أدنىڇ أًأَنش ٽنى         

٪ُذچنٍ وٽنڀ أفڂنو    ثڅٸ ځًٌس دٌؽنټ َڂنوفٸ وځنًٌس دنامٌ َ٪ُذنٸ ٵنجٻ إىث ٽنڀ أٽنڀ ثٽنيٌ َ         
ثٽيٌ َڂوفچٍ ٵجٻ أًأَش ٽى ځًٌس دٚٲقز ٵنجٻ أدنى ٕنٌَـ ٖ أهًٌ أځنڄ ىهنخ أو وًٳ      
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 ٱٶجٻ إىث ٽڀ أهُؾهج وٽڀ أٵٌدهج ٱٶجٻ ثىهخ ٱٶو ٩پڂش 
   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ ثڅج دٶُز ٩ڄ ثٽْٺڄ دنڄ ٩ڂُنٌ ٵنجٻ ّنڂ٪ش وهنخ دنڄ       [  167]  

ٍ ثٽقٺڂز ٹپه وصٌٖٯ ثٽٚٮٌُ ٩پنً ثٽٺذُنٌ   َج دچٍ ٩پُٸ دجٽقٺڂز ٱئڃ ثٽنٌُ ٱځچذه َٶىٻ 
 وثٽ٪ذو ٩پً ثٽقٌ وصََو ثٽُْو ّؤههث وصؾپِ ثٽٲٶٌُ ځؾجٽِ ثٽڂپىٷ 

   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ ٵجٻ أمذٌڅٍ دٶُز ٩ڄ ثٽْٺڄ دڄ ٩ڂُنٌ ّنڂ٪ش ٩ضذنز    [  171]  

 وځج څقڄ ٽىٖ ٹپڂجس ثٽ٪پڂجء دڄ أدٍ فٺُڀ ٩ڄ أدٍ ثٽوًهثء ٵجٻ 
   

 هىثء وثٽذو٧ وثٽنٚىځز  دجح ثؽضچجح أهټ ثْ
   
ٖ أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح ٩نڄ فڂنجه دنڄ ٍَنو ٩نڄ أَنىح ٵنجٻ ٵنجٻ أدنى ٵٗدنز           [  170]  

صؾجٽْننىث أهننټ ثْهننىثء وٖ صؾننجهٽىهڀ ٱننئڅٍ ٖ آځننڄ ثڃ َٮڂْننىٹڀ ٱننٍ ٝننٗٽضهڀ أو َپذْننىث  
 ٩پُٺڀ ځج ٹچضڀ ص٪ٌٱىڃ  

   
ًآڅٍ ّ٪ُو دنڄ ؽذُنٌ   ٵجٻ أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ أَىح [  170]  

 ؽپْش إٽً ١پٴ دڄ فذُخ ٱٶجٻ ٽٍ أٽڀ أًٷ ؽپْش إٽً ١پٴ دڄ فذُخ ٖ صؾجٽْچه  
   
أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ثڅج فُىر دڄ ٌَٕـ فوعچٍ أدى ٙنٌ ٩ڄ څجٱ٨ ٩ڄ دڄ ٩ڂنٌ  [  171]  

ثڅه ؽجءڇ ًؽټ ٱٶجٻ ثڃ ٱٗڅج َٶٌأ ٩پُٸ ثٽْٗٿ ٵجٻ دپٮچنٍ ثڅنه ٵنو أفنوط ٱنئڃ ٹنجڃ أفنوط        
 ٩پُه ثٽْٗٿ  ٱٗ صٶٌأ

   
ٹننجڃ أمذٌڅنج ځنپننو دنڄ ځجٽننٸ عچننج ٩ذنو ثٽننٌفڂڄ دنڄ ځٮننٌثء فننوعچج ث٩ْڂنٔ ٵننجٻ      [  172]  

 إدٌثهُڀ ٖ ٌَي ٭ُذز ٽپڂذضو٧  
   
إڅڂنج ّنڂً   أمذٌڅج ځقڂو دڄ فڂُو عچج ؽٌٌَ ٩نڄ دنڄ ٕنذٌځز ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ ٵنجٻ       [  173]  

 ثٽهىي ْڅه َهىٌ دٚجفذه  
   
ٍَو فوعچج ځقڂو دڄ وثّن٨ ٵنجٻ ٹنجڃ ځْنپڀ دنڄ َْنجً       أمذٌڅج ٩ٲجڃ عچج فڂجه دڄ [  174]  

 إَجٹڀ وثٽڂٌثء ٱئڅهج ّج٩ز ؽهټ ثٽ٪جٽڀ ودهج َذضٮٍ ثٽ٢ُٖجڃ ٍٽضه َٶىٻ 
   
همنټ ًؽنٗڃ ځنڄ أٙنقجح     أمذٌڅج ّن٪ُو دنڄ ٩نجځٌ ٩نڄ أّنڂجء دنڄ ٩ذُنو ٵنجٻ         [  175]  

َنز ځنڄ   ثْهىثء ٩پً دڄ ٌَُّڄ ٱٶجٖ َج أدج دٺنٌ څقنوعٸ دقنوَظ ٵنجٻ ٖ ٵنجٖ ٱچٶنٌأ ٩پُنٸ آ       
ٹضجح ثهلل ٵجٻ ٖ ٽضٶىځجڃ ٩چٍ أو ْٵنىځڄ ٵنجٻ ٱنٌؽنج ٱٶنجٻ د٪نٜ ثٽٶنىٿ َنج أدنج دٺنٌ وځنج           
ٹننجڃ ٩پُننٸ ثڃ َٶننٌأ ٩پُننٸ آَننز ځننڄ ٹضننجح ثهلل ص٪ننجٽً ٵننجٻ ثڅننٍ مٖننُش ثڃ َٶننٌأ ٩پننٍ آَننز     
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 ٱُقٌٱجڅهج ٱُٶٌ ىٽٸ ٱٍ ٵپذٍ 
   
ٻ َْنىح َنج   ثڃ ًؽٗ ځڄ أهټ ثْهىثء ٵجأمذٌڅج ّ٪ُو ٩ڄ ّٗٿ دڄ أدٍ ځ٨ُ٢ [  176]  

أدج دٺٌ أّأٽٸ ٩ڄ ٹپڂز ٵجٻ ٱىٽً وهى َٖنٌُ دأٙنذ٪ه وٖ څٚنٰ ٹپڂنز وإٔنجً ٽچنج ّن٪ُو        
 دنچٌٚڇ ثٽُڂچً  

   
أڃ ًؽنٗ ّنأٻ   أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح ٩ڄ فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ ٹپغىٿ دنڄ ؽذنٌ   [  177]  

 ّ٪ُو دڄ ؽذٌُ ٩ڄ ٍٕء ٱپڀ َؾذه ٱٶُټ ٽه ٱٶجٻ ثٍث َٖجڃ 
   
٩ذو ثهلل عچج ٱُٞټ ٩ڄ ٽُظ ٩ڄ أدٍ ؽ٪ٲٌ ځقڂو دڄ ٩پٍ ٵنجٻ  أمذٌڅج أفڂو دڄ [  211]  

 ٖ صؾجٽْىث أٙقجح ثٽنٚىځجس ٱئڅهڀ ثٽيَڄ َنىٝىڃ ٱٍ آَجس ثهلل 
   
ٖ أمذٌڅننج أفڂننو عچننج ٍثةننور ٩ننڄ هٖننجٿ ٩ننڄ ثٽقْننڄ وثدننڄ ّننٌَُڄ ثڅهڂننج ٵننجٖ        [  210]  

 صؾجٽْىث أٙقجح ثْهىثء وٖ صؾجهٽىهڀ وٖ صْڂ٪ىث ځچهڀ  
   
إڅڂج ّنڂىث أٙنقجح ثْهنىثء    څج أفڂو عچج ٌَٕٸ ٩ڄ أځٍ ٩ڄ ثٽٖ٪ذٍ ٵجٻ أمذٌ[  210]  

 ْڅهڀ َهىوڃ ٱٍ ثٽچجً 
   

 دجح ثٽضْىَز ٱٍ ثٽ٪پڀ 
   
ځج ًأَش أفنوث ځنڄ ثٽچنجُ    أمذٌڅج دٌٖ دڄ ثٽقٺڀ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ أدٍ ځٌُْر ٵجٻ [  211]  

 ثٽٌَٰٖ وثٽى٨ُٝ ٩چوڇ ّىثء ٭ٌُ ١جوُ وهى َقپٰ ٩پُه 
   
ٹچنج څٺنٌڇ ٹضجدنز ثٽ٪پنڀ فضنً      ج دٌٖ دڄ ثٽقٺڀ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ثٽَهنٌٌ ٵنجٻ   أمذٌڅ[  212]  

 أٹٌهچج ٩پُه ثٽْپ٢جڃ ٱٺٌهچج أڃ څڂچ٪ه أفوث 
   
ٹپڂنىث ځقڂنوث   أمذٌڅج َىّٰ دڄ ځىًّ عچج ځ٪جى دڄ ځ٪نجى فنوعچج دنڄ ٩نىڃ ٵنجٻ      [  213]  

ٱنٍ  ٱٍ ًؽټ َ٪چٍ َقوعه ٱٶجٻ ٽى ٹجڃ ًؽٗ ځنڄ ثٽنَڅؼ ٽٺنجڃ ٩چنوٌ و٩ذنو ثهلل دنڄ ځقڂنو        
 هيث ّىثء 

   
ثڅنه ّنأٻ ّنپڀ    أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ ٩ڄ فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ ثٽٚپش دڄ ًثٕنو  [  214]  

 دڄ ٵضُذز ١جوّج ٩ڄ ځْأٽز ٱپڀ َؾذه ٱٶُټ ٽه هيث ّپڀ دڄ ٵضُذز ٵجٻ ىٽٸ أهىڃ ٽه ٩پٍ 
   

 دجح ٱٍ صىٵٌُ ثٽ٪پڂجء 
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ځج مٲنش أفنوث   ٵجٻ أمذٌڅج إدٌثهُڀ دڄ إّقجٳ ٩ڄ دٶُز فوعچٍ فذُخ دڄ ٙجٽـ [  215]  
 ځڄ ثٽچجُ ځنجٱضٍ مجٽو دڄ ځ٪وثڃ  

   
 ٹچج څهجح إدٌثهُڀ هُذز ثْځٌُ  أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ځٮٌُر ٵجٻ [  216]  
   
فوط ّ٪ُو دڄ ؽذُنٌ  أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ أَىح ٵجٻ [  217]  

 فپخ ٱإٌٔح َىځج دقوَظ ٱٶڂش إٽُه ٱجّض٪وصه ٱٶجٻ ٽٍ ځج ٹټ ّج٩ز أ
   
أمذٌڅج ځقڂنو دنڄ فڂُنو عچنج هنجًوڃ هنى دنڄ ثٽڂٮُنٌر وَقُنً دنڄ ٝنٌَِ ٩نڄ             [  201]  

 ثڃ أدج ٩ذو ثٽٌفڂڄ ٹٌڇ ثٽقوَظ ٱٍ ثٽ٢ٌَٴ  ٩ڂٌو دڄ أدٍ ٵُِ ٩ڄ ٢٩جء 
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌثڃ عچج َقًُ دڄ ٝنٌَِ عچنج أدنى ّنچجڃ ٩نڄ فذُنخ دنڄ        [  200]  

ذٌُ ٱقوط دقوَظ ٱٶجٻ ٽه ًؽټ ځڄ فوعٸ هنيث أو ځڂنڄ   ٹچج ٩چو ّ٪ُو دڄ ؽأدٍ عجدش ٵجٻ 
 ّڂ٪ش هيث ٱٮٞخ وځچ٪چج فوَغه فضً ٵجٿ 

   
أمذٌڅج أدى ځ٪ڂٌ عچج إّڂج٩ُټ دنڄ إدنٌثهُڀ ٩نڄ ّنٲُجڃ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ أدنٍ         [  200]  

 ٽى ًٱٶش دجدڄ ٩ذجُ ْٙذش ځچه ٩پڂج ٹغٌُث  ّپڂز ٵجٻ 
   
ځنج ًأَنش   أٿ ٩ذنو ثهلل دچنش مجٽنو ٵجٽنش     أمذٌڅج ثٽقٺڀ دنڄ ثٽڂذنجًٷ ثڅنج دٶُنز ٩نڄ      [  201]  

 أفوث أٹٌٿ ٽپ٪پڀ ځڄ أدٍ  
   

 دجح ٱٍ ثٽقوَظ ٩ڄ ثٽغٶجس 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽڂذجًٷ ٩ڄ ٩ًُْ دڄ َىڅِ ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ ّپُڂجڃ دنڄ  [  202]  

 ٵپش ٽ٢جوُ إڃ ٱٗڅج فوعچٍ دٺيث وٹيث ٵجٻ إڃ ٹجڃ ٙجفذٸ ځپُج ٱني ٩چه  ځىًّ ٵجٻ 
   
ٖ ځقڂننو دننڄ أفڂننو عچننج ّننٲُجڃ ٩ننڄ ځْنن٪ٌ ٵننجٻ ٵننجٻ ّنن٪و دننڄ إدننٌثهُڀ    أمذٌڅننج [  203]  

 َقوط ٩ڄ ًّىٻ ثهلل إٖ ثٽغٶجس 
   
ٹننجڅىث ٖ أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ فڂُننو عچننج ؽٌَننٌ ٩ننڄ ٩جٙننڀ ٩ننڄ دننڄ ّننٌَُڄ ٵننجٻ  [  204]  

َْأٽىڃ ٩ڄ ثّٔچجه عڀ ّأٽىث د٪و ٽُ٪ٌٱىث ځڄ ٹجڃ ٙجفخ ّچز أمنيوث ٩چنه وځنڄ ٽنڀ َٺنڄ      
 ٩چه ٵجٻ أدى ځقڂو ځج أ٥چه ّڂ٪ه ځڄ ٩جٙڀ ٙجفخ ّچز ٽڀ َأميوث 

   
ځنج  أمذٌڅج ځقڂنو دنڄ فڂُنو عچنج ؽٌَنٌ ٩نڄ ٩جٙنڀ ٵنجٻ ٵنجٻ ځقڂنو دنڄ ّنٌَُڄ             [  205]  

فوعضچٍ ٱٗ صقوعچٍ ٩ڄ ًؽپُڄ ٱئڅهڂج ٖ َذجٽُجڃ ٩ڂنڄ أمنيث فنوَغهڂج ٵنجٻ أدنى ځقڂنو ٩ذنو        
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 ثهلل ٖ أ٥چه ّڂ٪ه  
   
إىث فنوعضچٍ  ثٽٶ٪ٶنج٧ ٵنجٻ ٵنجٻ إدنٌثهُڀ     أمذٌڅج ځقڂو عچنج ؽٌَنٌ ٩نڄ ٩ڂنجًر دنڄ      [  206]  

 ٱقوعچٍ ٩ڄ أدٍ ٩ًٍز ٱئڅه فوعچٍ دقوَظ عڀ ّأٽضه د٪و ىٽٸ دْچز ٱڂج مٌٿ ځچهج فٌٱج  
   
ثڃ هنيث ثٽ٪پنڀ هَنڄ    أمذٌڅج ٩ٲجڃ عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ أدٍ ٩ىڃ ٩ڄ ځقڂو ٵنجٻ  [  207]  

 ٱپُچ٦ٌ ثٽٌؽټ ٩ڂڄ َأمي هَچه  
   
ٹنجڅىث إىث  ڀ ٩ڄ هُٖڀ ٩نڄ ځٮُنٌر ٩نڄ إدنٌثهُڀ ٵنجٻ      أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دڄ إدٌثهُ[  201]  

 آصىث ثٽٌؽټ ٽُأميوث ٩چه څ٦ٌوث إٽً ٙٗصه وإٽً ّچضه وثٽٍ هُأصه عڀ َأميوڃ ٩چه 
   
ٹنجڅىث إىث آصنىث   أمذٌڅج ٩ڂٌثڃ دڄ ًٍثًر ثڅج هُٖڀ ثڅنج ځٮُنٌر ٩نڄ إدنٌثهُڀ ٵنجٻ      [  200]  

 هُأصه عڀ َأميوڃ ٩چه ثٽٌؽټ َأميوڃ ٩چه ثٽ٪پڀ څ٦ٌوث إٽً ٙٗصه وإٽً ّچضه وإٽً 
   
څقنى  أمذٌڅج أدى ځ٪ڂٌ إّڂج٩ُټ دڄ إدنٌثهُڀ ٩نڄ ًوؿ ٩نڄ هٖنجٿ ٩نڄ ثٽقْنڄ       [  200]  

 فوَظ إدٌثهُڀ  
   
أمذٌڅج أدى ځ٪ڂٌ إّڂج٩ُټ دڄ إدٌثهُڀ ثڅج ٩ذو ثهلل دنڄ أدنٍ ؽ٪ٲنٌ ثٽنٌثٌٍ ٩نڄ      [  201]  

ٌ      أدُه ٩نڄ ثٽٌدُن٨ ٩نڄ أدنٍ ثٽ٪جٽُنز ٵنجٻ        إىث ٙنپً ٱنئڃ    ٹچنج څنأصٍ ثٽٌؽنټ ٽچأمني ٩چنه ٱچچ٦ن
أفْچهج ؽپْچج إٽُه وٵپچج هى ٽٮٌُهج أفْڄ وثڃ أّنجءهج ٵڂچنج ٩چنه وٵپچنج هنى ٽٮٌُهنج أّنىأ        

 ٵجٻ أدى ځ٪ڂٌ ٽٲ٦ه څقى هيث 
   
ثڃ هنيث  أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ٵنجٻ ٖ أهًٌ ّنڂ٪ضه ځچنه أو ٖدنڄ ٩نىڃ ٩نڄ ځقڂنو        [  202]  

 ثٽ٪پڀ هَڄ ٱجڅ٦ٌوث ٩ڂڄ صأميوڃ هَچٺڀ  
   
ڃ دڄ ځقڂو عچج ّ٪ُو ٩ڄ ٩ذو ثٽ٪َََ ٩ڄ ّپُڂجڃ دنڄ ځىّنً ٵنجٻ    أمذٌڅج ځٌوث[  203]  

 ٵپش ٽ٢جوُ ثڃ ٱٗڅج فوعچٍ دٺيث وٹيث ٵجٻ ٱئڃ ٹجڃ ٙجفذٸ ځپُج ٱني ٩چه  
   
ؽنجء  أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو عچنج ّنٲُجڃ ٩نڄ هٖنجٿ دنڄ فؾُنٌ ٩نڄ ١نجوُ ٵنجٻ          [  204]  

َظ ثْوٻ ٵنجٻ  دٌُٖ دڄ ٹ٪خ إٽً دڄ ٩ذجُ ٱؾ٪ټ َقوعه ٱٶنجٻ دنڄ ٩ذنجُ أ٩نو ٩پنٍ ثٽقنو      
ٽه دٌُٖ ځج أهًٌ ٩ٌٱنش فنوَغٍ ٹپنه وأڅٺنٌس هنيث أو ٩ٌٱنش هنيث وأڅٺنٌس فنوَغٍ ٹپنه           
ٱٶجٻ دڄ ٩ذجُ ثڅج ٹچج څقوط ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ٽڀ َٺنڄ َٺنيح ٩پُنه    

 ٱپڂج ًٹخ ثٽچجُ ثٽٚ٪خ وثٽيٽىٻ صٌٹچج ثٽقوَظ ٩چه 
   
ذنو ثهلل دنڄ ثٽڂذنجًٷ ٩نڄ ځ٪ڂنٌ ٩نڄ دنڄ        أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دڄ أدنجڃ ٵنجٻ فنوعچج ٩   [  205]  
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ٹچنج څقٲن٤ ثٽقنوَظ وثٽقنوَظ َقٲن٤ ٩نڄ ًّنىٻ ثهلل        ١جوُ ٩ڄ أدُه ٩نڄ دنڄ ٩ذنجُ ٵنجٻ     
 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ فضً ًٹذضڀ ثٽٚ٪خ وثٽيٽىٻ 

   
أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ َىّننٰ ٩ننڄ ّننٲُجڃ ٩ننڄ ٽُننظ ٩ننڄ ١ننجوُ ٩ننڄ ٩ذننو ثهلل دننڄ  [  206]  

 ّپُڂجڃ َٲٶهىڃ ثٽچجُ ٱٍ ثٽوَڄ  َىٕٸ ثڃ ٦َهٌ ُٕج١ُڄ ٵو أوعٶهج٩ڂٌو ٵجٻ 
   
ثڅ٦ننٌوث ٩ڂننڄ أمذٌڅننج أفڂننو دننڄ ٩ذننو ثهلل عچننج ٍثةننور ٩ننڄ هٖننجٿ ٩ننڄ ځقڂننو ٵننجٻ [  207]  

 صأميوڃ هيث ثٽقوَظ ٱئڅه هَچٺڀ  
   

دجح ځج َضٶً ځڄ صٲٌُْ فوَظ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وٵىٻ ٭ٌُڇ ٩چو ٵىٽه ٙپً ثهلل 
 ٩پُه وّپڀ 

   
ٽُضٶننً ځننڄ صٲْننٌُ فننوَظ ڄ مجٽننو فننوعچج ځ٪ضڂننٌ ٩ننڄ أدُننه ٵننجٻ أمذٌڅننج ځىّننً دنن[  211]  

 ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹڂج َضٶً ځڄ صٲٌُْ ثٽٶٌآڃ 
   
أځنج صننجٱىڃ   أمذٌڅج ٙوٵز دڄ ثٽٲٞټ فوعچج ځ٪ضڂٌ ٩ڄ أدُه ٵجٻ ٵجٻ دڄ ٩ذجُ [  210]  

 ثڃ ص٪يدىث أو َنْٰ دٺڀ ثڃ صٶىٽىث ٵجٻ ًّىٻ ثهلل وٵجٻ ٱٗڃ 
   
ٹضنخ ٩ڂننٌ دننڄ ٩ذننو  مذٌڅنج ثٽقْننڄ دننڄ دٖنٌ عچننج ثٽڂ٪ننجٱً ٩نڄ ثْوٍث٩ننٍ ٵننجٻ    أ[  210]  

ثٽ٪َََ ثڅه ٖ ًأٌ ْفو ٱٍ ٹضجح وإڅڂج ًأٌ ثْةڂز ٱُڂج ٽڀ َچَٻ ٱُه ٹضجح وٽڀ صڂٜ دنه  
ّچز ځڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وٖ ًأي ْفنو ٱنٍ ّنچز ّنچهج ًّنىٻ ثهلل ٙنپً       

 ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
دڄ مجٽو عچج ځ٪ضڂٌ دڄ ّپُڂجڃ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ڂٌ ثڃ ٩ڂٌ دنڄ   فوعچج ځىًّ[  211]  

َج أَهج ثٽچنجُ ثڃ ثهلل ٽنڀ َذ٪نظ د٪نو څذنُٺڀ څذُنج وٽنڀ َچنَٻ د٪نو هنيث           ٩ذو ثٽ٪َََ م٢خ ٱٶجٻ 
ثٽٺضجح ثٽيٌ أڅَٽه ٩پُه ٹضجدج ٱڂج أفټ ثهلل ٩پً ٽْجڃ څذُه ٱهى فٗٻ إٽً َنىٿ ثٽٶُجځنز وځنج    

َىٿ ثٽٶُجځز ثٖ وأڅٍ ٽْش دٶنجٛ وٽٺچنٍ ځچٲني وٽْنش      فٌٿ ٩پً ٽْجڃ څذُه ٱهى فٌثٿ إٽً
دڂذضو٧ وٽٺچٍ ځضذ٨ وٽْش دنٌُ ځچٺڀ ٭ٌُ ثڅٍ أعٶپٺڀ فڂٗ ثٖ وثڅه ٽنُِ ْفنو ځنڄ مپنٴ     

 ثهلل ثڃ ٢َج٧ ٱٍ ځ٪ُٚز ثهلل ثْهټ أّڂ٪ش  
   
ٹنجڃ  أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ّن٪ُو عچنج ّنٲُجڃ دنڄ ٩ُُچنز ٩نڄ هٖنجٿ دنڄ ؽقُنٌ ٵنجٻ           [  212]  

٪ضُڄ د٪و ثٽ٪ٌٚ ٱٶجٻ ٽه دڄ ثٽ٪ذجُ ثصٌٹهج ٵجٻ إڅڂج څهٍ ٩چهج أڃ صضني ١جوُ َٚپٍ ًٹ
ّپڂج ٵجٻ دڄ ٩ذجُ ٱئڅه ٵو څهٍ ٩ڄ ٙٗر د٪و ثٽ٪ٌٚ ٱنٗ أهًٌ أص٪نيح ٩پُهنج أٿ صنؤؽٌ     
ْڃ ثهلل َٶننىٻ   وځننج ٹننجڃ ٽڂننؤځڄ وٖ ځؤځچننز إىث ٵٞننً ثهلل وًّننىٽه أځننٌث أڃ َٺننىڃ ٽهننڀ    

 ج َٶىٻ َٚپٍ د٪و ثٽ٪ٌٚ إٽً ثٽپُټ ثٽنٌُر ځڄ أځٌهڀ آل  ٵجٻ ّٲُجڃ صضني ّپڂ
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ثڃ ٩ڂنٌ  أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽ٪ٗء عچج دڄ څڂٌُ ٩ڄ ځؾجٽو ٩نڄ ٩نجځٌ ٩نڄ ؽنجدٌ     [  213]  

دڄ ثٽن٢جح أصً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ دچْننز ځنڄ ثٽضنىًثر ٱٶنجٻ َنج ًّنىٻ ثهلل         
ٌ عٺپضنٸ  هيڇ څْنز ځڄ ثٽضنىًثر ٱْنٺش ٱؾ٪نټ َٶنٌأ ووؽنه ًّنىٻ ثهلل َضٮُنٌ ٱٶنجٻ أدنى دٺن          

ثٽغىثٹټ ځج صٌي دىؽه ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱچ٦نٌ ٩ڂنٌ إٽنً وؽنه ًّنىٻ ثهلل        
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ أ٩ىى دجهلل ځڄ ٭ٞخ ثهلل وځڄ ٭ٞخ ًّىٽه ًُٝچج دنجهلل ًدنج   
ودجّٔٗٿ هَچج ودڂقڂو څذُج ٱٶجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وثٽنيٌ څٲنِ ځقڂنو دُنوڇ     

ً ٱجصذ٪ضڂىڇ وصٌٹضڂنىڅٍ ٽٞنپپضڀ ٩نڄ ّنىثء ثٽْنذُټ وٽنى ٹنجڃ فُنج وأهًٷ         ٽى دوث ٽٺڀ ځىّ
 څذىصٍ ٖصذ٪چٍ  

   
ًأي ّن٪ُو دنڄ   فوعچج ٵذُٚز ثڅج ّٲُجڃ ٩نڄ أدنٍ ًدنجؿ ٕنُل ځنڄ آٻ ٩ڂنٌ ٵنجٻ        [  214]  

ثٽڂُْخ ًؽٗ َٚپٍ د٪و ثٽ٪ٌٚ ثٽٌٹ٪ضُڄ َٺغنٌ ٱٶنجٻ ٽنه َنج أدنج ځقڂنو أَ٪نيدچٍ ثهلل ٩پنً         
 ثهلل دنٗٯ ثٽْچز ثٽٚٗر ٵجٻ ٖ وٽٺڄ َ٪يدٸ 

   
 دجح ص٪ؾُټ ٩ٶىدز ځڄ دپٮه ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ فوَظ ٱپڀ َ٪٦ڂه وٽڀ َىٵٌڇ  

   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ثٽپُنظ فنوعچٍ دنڄ ٩ؾنٗڃ ٩نڄ ثٽ٪ؾنٗڃ ٩نڄ        [  215]  

دُچڂج ًؽټ َضذنضٌ ٱٍ دنٌهَڄ مْنٰ   أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
ده ثًْٛ ٱهى َضؾپؾټ ٱُهج إٽً َىٿ ثٽٶُجځز ٱٶجٻ ٽه ٱضً ٵو ّڂجڇ وهى ٱٍ فپنز َنج أدنج     ثهلل

هٌٌَر أهٺيث ٹجڃ َڂٍٖ ىٽٸ ثٽٲضً ثٽيٌ مْٰ ده عڀ ٌٝح دُوڇ ٱ٪غٌ ٩غٌر ٹنجه َضٺْنٌ   
 ځچهج ٱٶجٻ أدى هٌٌَر ٽپڂچنٌَڄ وٽپٲڀ   إڅج ٹٲُچجٷ ثٽڂْضهَةُڄ آل  

   
وڃ هى دڄ ثٽڂٮٌُر ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ أدٍ ٵُِ ٩نڄ  أمذٌڅج ځقڂو دڄ فڂُو عچج هجً[  216]  

ًأَش ٱٍ ثٽڂْؾو ٱضنً َننيٯ ٱٶنجٻ ٽنه ٕنُل ٖ      ثٽَدٌُ دڄ ٩وٌ ٩ڄ مٌثٓ دڄ ؽذٌُ ٵجٻ 
صنيٯ ٱئڅٍ ّڂ٪ش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ څهً ٩ڄ ثٽنيٯ ٱٮٲټ ثٽٲضً ٱ٦ڄ ثڃ 

٩پُنه   ثٽُٖل ٖ َٲ٢ڄ ٽه ٱننيٯ ٱٶنجٻ ٽنه ثٽٖنُل أفنوعٸ ثڅنٍ ّنڂ٪ش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل         
وّپڀ َچهنً ٩نڄ ثٽننيٯ عنڀ صننيٯ وثهلل ٖ إٔنهو ٽنٸ ؽچنجٍر وٽنو أ٩نىهٷ ٱنٍ ځنٌٛ وٖ             
أٹپڂٸ أدوث ٱٶپش ٽٚجفخ ٽٍ َٶجٻ ٽه ځهجؽٌ ثڅ٢پنٴ إٽنً منٌثٓ ٱجّنأٽه ٱجصنجڇ ٱْنأٽه ٩چنه        

 ٱقوعه  
   
أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ أَىح ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ ؽذُنٌ ٩نڄ      [  217]  

څهننً ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٩ننڄ ثٽنننيٯ وٵننجٻ إڅهننج ٖ  ٻ ٩ذننو ثهلل دننڄ ځٮٲننټ ٵننج
ص٢ٚجه ُٙوث وٖ صچٺٍ ٩ووث وٽٺچهج صٺٌْ ثٽْڄ وصٲٶأ ثٽ٪ُڄ ٱٌٱ٨ ًؽټ دُچه ودنُڄ ّن٪ُو   
ٵٌثدز ُٕتج ځڄ ثًْٛ ٱٶجٻ هيڇ وځج َٺىڃ هيڇ ٱٶجٻ ّ٪ُو ثٖ أًثڅنٍ أفنوعٸ ٩نڄ ًّنىٻ     

 أدوث ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ عڀ صهجوڃ ده ٖ أٹپڂٸ 
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ًأي أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ َََو ثڅج ٹهڂِ دڄ ثٽقْڄ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دنڄ دٌَنور ٵنجٻ    [  221]  

٩ذو ثهلل دڄ ځٮٲټ ًؽٗ ځڄ أٙقجده َنيٯ ٱٶجٻ ٖ صنيٯ ٱئڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه  
وّپڀ ٹجڃ َچهً ٩ڄ ثٽنيٯ أو ٹجڃ َٺٌڇ وثڅه ٖ َچٺأ ده ٩نوو وٖ َٚنجه دنه ٙنُو وٽٺچنه      

ڄ وَٺٌْ ثٽْڄ عڀ ًآڇ د٪و ىٽٸ َنيٯ ٱٶجٻ ٽه أٽڀ أمذٌٷ ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙنپً  ٵو َٲٶأ ثٽ٪ُ
 ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َچهً ٩چه عڀ أًثٷ صنيٯ وثهلل ٖ أٹپڂٸ أدوث 

   
فنوط دنڄ ّنٌَُڄ    أمذٌڅج ځٌوثڃ دڄ ځقڂنو عچنج ّن٪ُو دنڄ دٖنٌُ ٩نڄ ٵضنجهر ٵنجٻ         [  220]  

ٻ ٱنٗڃ ٹنيث وٹنيث ٱٶنجٻ دنڄ      ًؽٗ ٱٶنجٻ دقنوَظ ٩نڄ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ًؽنټ ٵنج         
ٌَُّڄ أفوعٸ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وصٶىٻ ٵجٻ ٱٗڃ وٱٗڃ ٹيث وٹنيث ٖ أٹپڂنٸ   

 أدوث 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٹغٌُ ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ّجٽڀ ٩نڄ دنڄ ٩ڂنٌ ثڃ    [  220]  

ٗ      ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵنجٻ   َڂچ٪هنج   إىث ثّنضأىڅش أفنوٹڀ ثځٌأصنه إٽنً ثٽڂْنؾو ٱن
ٱٶجٻ ٱٗڃ دڄ ٩ذو ثهلل إىث وثهلل ثځچ٪هج ٱأٵذټ ٩پُه دڄ ٩ڂٌ ٱٖضڂه ٕضڂز ٽڀ أًڇ ٕضڂهج أفوث 

 ٵذپه عڀ ٵجٻ أفوعٸ ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وصٶىٻ إىث وثهلل ثځچ٪هج  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ فڂُو عچج هجًوڃ دڄ ثٽڂٮٌُر ٩ڄ ځ٪ٌوٯ ٩نڄ أدنٍ ثٽڂننجًٳ    [  221]  

ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ څهً ٩ڄ هًهڂُڄ دنوًهڀ ٱٶنجٻ   هر دڄ ثٽٚجځش ٵجٻ ىٹٌ ٩ذج
ٱٗڃ ځج أًي دهيث دأّج َوث دُو ٱٶجٻ ٩ذجهر أٵىٻ ٵجٻ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ وصٶنىٻ ٖ    

 أًي ده دأّج وثهلل ٖ ٦َپچٍ وإَجٷ ّٶٰ أدوث 
   
ٍځ٪نز ٩نڄ ّنپڂز دنڄ     أمذٌڅج ځقڂو دڄ َََو ثٽٌٱج٩ٍ عچج أدى ٩جځٌ ثٽ٪ٶوٌ ٩ڄ [  222]  

ٖ ص٢ٌٵنىث ثٽچْنجء   وهٌثٿ ٩ڄ ٩ٺٌځز ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٵنجٻ   
ٽُٗ ٵجٻ وأٵذټ ًّىٻ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٱٗ ٱجڅْنجٳ ًؽنٗڃ إٽنً أهپُهڂنج وٹٗهڂنج          

 وؽو ځ٨ ثځٌأصه ًؽٗ  
   
ثّْنپڂٍ ٩نڄ   أمذٌڅج أدى ثٽڂٮٌُر عچج ثْوٍث٩نٍ ٩نڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ فٌځپنز       [  223]  

ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ٵوٿ ځڄ ّٲٌ څَٻ ثٽڂ٪ٌُ ّ٪ُو دڄ ثٽڂُْخ ٵجٻ 
عڀ ٵجٻ ٖ ص٢ٌٵىث ثٽچْجء ٽنُٗ ٱننٌػ ًؽنٗڃ ځڂنڄ ّنڂ٨ ځٶجٽضنه ٱ٢ٌٵنج أهپهڂنج ٱىؽنو ٹنټ           

 وثفو ځچهڂج ځ٨ ثځٌأصه ًؽٗ  
   
ؽجء ًؽنټ  فٌځپز ٵجٻ أمذٌڅج أدى ثٽڂٮٌُر عچج ثْوٍث٩ٍ فوعچج ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ [  224]  

إٽً ّ٪ُو دڄ ثٽڂُْخ َىه٩ه دقؼ أو ٩ڂٌر ٱٶجٻ ٽه ٖ صذٌؿ فضنً صٚنپٍ ٱنئڃ ًّنىٻ ثهلل     
ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٵنجٻ ٖ َننٌػ د٪نو ثٽچنوثء ځنڄ ثٽڂْنؾو ثٖ ځچنجٱٴ إٖ ًؽنټ أمٌؽضنه           
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فجؽز وهى ٌََو ثٽٌؽ٪ز إٽً ثٽڂْؾو ٱٶجٻ ثڃ أٙنقجدٍ دنجٽقٌر ٵنجٻ ٱننٌػ ٵنجٻ ٱپنڀ َنَٻ        
 ديٹٌڇ فضً أمذٌ ثڅه وٵ٨ ځڄ ًثفپضه ٱجڅٺٌْس ٱنيڇ ّ٪ُو َىٽ٨ 

   
 دجح ځڄ ٹٌڇ ثڃ َڂټ ثٽچجُ 

   
أمذٌڅج ٩ذو ثٽٚڂو دڄ ثٽىثًط عچج ٕن٪ذز ٩نڄ أدنٍ إّنقجٳ ٩نڄ أدنٍ ثْفنىٗ        [  225]  

 ٖ صڂپىث ثٽچجُ ٩ڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ 
   
ىح ثڃ ٽپٶپن أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅنج ٕن٪ُخ ٩نڄ ٹنٌهوُ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل ٵنجٻ        [  226]  

 ٽچٖج١ج وإٵذجٖ وثڃ ٽهج صىٽُز وإهدجًث ٱقوعىث ثٽچجُ ځج أٵذپىث ٩پُٺڀ  
   
ٹنجڃ َٶنجٻ   أمذٌڅج ّپڂجڃ دڄ فٌح فنوعچج أدنى هنٗٻ ٵنجٻ ّنڂ٪ش ثٽقْنڄ َٶنىٻ        [  227]  

 فوط ثٽٶىٿ ځج أٵذپىث ٩پُٺڀ دىؽىههڀ ٱئىث ثٽضٲضىث ٱج٩پڀ ثڃ ٽهڀ فجؽجس 
   

 دجح ځڄ ٽڀ ٌَ ٹضجدز ثٽقوَظ 
   
مذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج هٖجٿ ٩ڄ ٍَنو دنڄ أّنپڀ ٩نڄ ٢٩نجء دنڄ َْنجً ٩نڄ         أ[  231]  

ٖ صٺضذىث ٩چٍ ُٕتج ثٖ ثٽٶنٌآڃ ٱڂنڄ   أدٍ ّ٪ُو ثٽنوًٌ ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
 ٹضخ ٩چٍ ُٕتج ٭ٌُ ثٽٶٌآڃ ٱپُڂقه 

   
أمذٌڅج أدى ځ٪ڂٌ ٩ڄ ّٲُجڃ دڄ ٩ُُچز ٵجٻ فوعچج ٍَنو دنڄ أّنپڀ ٩نڄ ٢٩نجء دنڄ       [  230]  

ثڅهڀ ثّضأىڅىث ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱنٍ ثڃ َٺضذنىث ٩چنه    َْجً ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو ثٽنوًٌ 
 ٱپڀ َأىڃ ٽهڀ 

   
ثڅنه  أمذٌڅج دٌٖ دڄ ثٽقٺڀ ٩نڄ ّنٲُجڃ دنڄ ٩ُُچنز ٩نڄ دنڄ ٕنذٌځز ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ          [  230]  

 ٹجڃ َٶىٻ َج ٕذجٷ أًه ٩پُٸ َ٪چٍ ثٽقوَظ ځج أًهس ثڃ ٌَه ٩پٍ فوَظ ٵ٠  
   
قڂو دڄ أفڂو دڄ أدٍ مپٰ ٵجٻ ّڂ٪ش ٩ذو ثٽٌفڂڄ دنڄ ځهنوٌ َٶنىٻ    أمذٌڅج ځ[  231]  

ؽجء ثٽَهٌٌ دقوَظ ٱپٶُضه ٱٍ د٪ٜ ثٽ٢ٌَٴ ٱأميس دپؾجځنه  ّڂ٪ش ځجٽٸ دڄ أڅِ َٶىٻ 
ٱٶپش َج أدج دٺٌ أ٩و ٩پٍ ثٽقوَظ ثٽيٌ فوعضچجڇ ٵجٻ وصْض٪ُو ثٽقنوَظ ٵنجٻ ٵپنش وځنج ٹچنش      

 صْض٪ُو ثٽقوَظ ٵجٻ ٖ ٵپش وٖ صٺضخ ٵجٻ ٖ  
   
ٹنجڃ ٵضنجهر َٺنٌڇ ثٽٺضجدنز ٱنئىث ّنڂ٨       أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٹغُنٌ ٩نڄ ثْوٍث٩نٍ ٵنجٻ     [  232]  

 وٵ٨ ثٽٺضجح أڅٺٌڇ وثٽضڂْه دُوڇ 
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 ٹجڃ ثْوٍث٩ٍ َٺٌهه  أمذٌڅج أدى ثٽڂٮٌُر ٵجٻ [  233]  
   
ثڃ إدٌثهُڀ ٹجڃ َٺنٌڇ ثٽٺضنجح   أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ځچٚىً [  234]  

 َ٪چٍ ثٽ٪پڀ 
   
ٽنى ٹچنش   أمذٌڅج َىّٰ دڄ ځىًّ ثڅج أٍهٌ ٩ڄ دڄ ٩ىڃ ٩ڄ دنڄ ّنٌَُڄ ٵنجٻ    [  235]  

 ځضنيث ٹضجدج ٖصنيس ًّجةټ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
ًأَنش فڂنجه َٺضنخ    أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دڄ أدجڃ عچج دڄ إهًَِ ٩نڄ دنڄ ٩نىڃ ٵنجٻ     [  236]  

 ٩ڄ إدٌثهُڀ ٱٶجٻ ٽه إدٌثهُڀ أٽڀ أڅهٸ ٵجٻ إڅڂج هٍ أ١ٌثٯ 
   
أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دڄ أدجڃ عچج دڄ إهًَِ ٩ڄ ٕ٪ذز ٩ڄ ثٽقٺڀ ٩نڄ إدنٌثهُڀ ٵنجٻ    [  237]  

 ٖ صؾپوڃ ٩چٍ ٹضجدج  ٵجٻ ٽٍ ٩ذُور 
   
ځج ٹضذنش ٩نڄ ځقڂنو ثٖ فنوَظ ث٩ْڂنجٳ      أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ هٖجٿ ٵجٻ [  241]  

 ٱپڂج فٲ٦ضه ځقىصه  
   
ځننج ٹضذننش ثٽ٪ََننَ َٶننىٻ أمذٌڅننج ځننٌوثڃ دننڄ ځقڂننو ٵننجٻ ّننڂ٪ش ّنن٪ُو دننڄ ٩ذننو  [  240]  

 فوَغج ٵ٠  
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌثڃ عچج أدى هثوه عچج ٕ٪ذز ٩نڄ إّنڂج٩ُټ دنڄ ًؽنجء ٩نڄ      [  240]  

 ّأٽش ٩ذُور ٵ٢٪ز ؽپوث ٹضخ ٱُه ٱٶجٻ َج إدٌثهُڀ ٖ صؾپوڃ ٩چٍ ٹضجدج  إدٌثهُڀ ٵجٻ 
   
 ځغپه ڀ ٩ڄ ٩ذُور أمذٌڅج ٩ذو ثهلل عچج أدى هثوه عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ثٽقٺڀ ٩ڄ إدٌثهُ[  241]  
   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فڂجه عچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ ّپُڂجڃ دڄ ٩ضُٸ ٩ڄ أدٍ ځ٪ٌٖ ٩نڄ  [  242]  

ثڅننه ٹننجڃ َٺننٌڇ ثڃ َٺضننخ ثٽقننوَظ ٱننٍ ثٽٺننٌثًَِ وَٶننىٻ َٖننذه دجٽڂٚننجفٰ ٵننجٻ    إدننٌثهُڀ 
 َقًُ ووؽوس ٱٍ ٹضجدٍ ٩ڄ ٍَجه ثٽٺجصخ ٩ڄ أدٍ ځ٪ٌٖ ٱجٹضخ ٹُٰ ٕتش 

   
ثڃ ٩ذُنور  َىّٰ و٩ذُو ثهلل دڄ ّنٲُجڃ ٩نڄ ثٽچ٪ڂنجڃ دنڄ ٵنُِ       أمذٌڅج ځقڂو دڄ[  243]  

 ه٩ج دٺضذه ٱڂقجهج ٩چو ثٽڂىس وٵجٻ ثڅٍ أمجٯ ثڃ َپُهج ٵىٿ ٱٗ َٞ٪ىڅهج ځىثٝ٪هج  
   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ وٍٹٌَج دڄ ٩وٌ ٩ڄ ٩ذو ثٽىثفو دڄ ٍَنجه ٩نڄ ٽُنظ    [  244]  

 ثڅه ٹٌڇ ثڃ َٺضخ ثٽ٪پڀ ٱٍ ثٽٺٌثًَِ  ٩ڄ ځؾجهو 
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ځنج ٍثٻ هنيث   أمذٌڅج ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ٙجٽـ عچج دڄ ثٽڂذجًٷ ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٵنجٻ  [  245 ] 
 ثٽ٪پڀ ٩َََث َضپٶجڇ ثٽٌؽجٻ فضً وٵ٨ ٱٍ ثٽٚقٰ ځؾڂپه أو همټ ٱُه ٭ٌُ أهپه 

   
ٹنجڃ  أمذٌڅج َىّٰ دڄ ځىًّ عچج أدى هثوه ثٽ٢ُجٽٍْ ثڅج ٕ٪ذز ٩نڄ َنىڅِ ٵنجٻ    [  246]  

  َٺضخ وٖ َٺضخ  ثٽقْڄ َٺضخ وَٺضخ وٹجڃ دڄ ٌَُّڄ ٖ
   
أڃ ٩چنو څنجُ   أمذٌڅج َََو ثڅج ثٽ٪نىثٿ ٩نڄ إدنٌثهُڀ ثٽضُڂنٍ ٵنجٻ دپن٬ دنڄ ځْن٪ىه         [  247]  

ٹضجدج َ٪ؾذىڃ ده ٱپڀ ََٻ دهڀ فضً أصىڇ ده ٱڂقجڇ عڀ ٵجٻ إڅڂج هپٸ أهټ ثٽٺضنجح ٵنذپٺڀ أڅهنڀ    
 أٵذپىث ٩پً ٹضخ ٩پڂجةهڀ وصٌٹىث ٹضجح ًدهڀ  

   
ٵپنش ٽ٪ذُنو   ج فڂجه دڄ ٍَو ٩نڄ دنڄ ٩نىڃ ٩نڄ ځقڂنو ٵنجٻ       أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچ[  251]  

 ثٹضخ ځج أّڂ٨ ځچٸ ٵجٻ ٖ ٵپش ٱئڃ وؽوس ٹضجدج ثٵٌوڇ ٵجٻ ٖ 
   
ٵپننش ْدننٍ ّنن٪ُو أمذٌڅنج َََننو دننڄ هنجًوڃ ثڅننج ثٽؾٌَننٌٌ ٩نڄ أدننٍ څٞننٌر ٵنجٻ     [  250]  

ىث ٩چنج  ثٽنوًٌ ثٖ صٺضذچج ٱئڅج ٖ څقٲ٤ ٱٶجٻ ٖ أڅج ٽڄ څٺضذٺڀ وٽڄ څؾ٪په ٵٌآڅنج وٽٺنڄ ثفٲ٦ن   
 ٹڂج فٲ٦چج څقڄ ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

   
فننوعچج ځقڂننو دننڄ ٹغُننٌ ٩ننڄ ثْوٍث٩ننٍ ٵننجٻ ّننڂ٪ش أدننج ٹغُننٌ َٶننىٻ ّننڂ٪ش أدننج [  250]  

 ٖ َٺضخ وٖ َٺضخ  هٌٌَر َٶىٻ 
   
أمذٌڅج أّو دڄ ځىًّ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ أدٍ ځىًّ ٩نڄ فڂُنو دنڄ هنٗٻ ٩نڄ أدنٍ       [  251]  

 أدُه ٱٌآڇ أدى ځىًّ ٱڂقجڇ ثڅه ٹجڃ َٺضخ فوَظ دٌهر 
   
وثهلل ځنج  أمذٌڅج ثٽىٽُو دڄ ٕؾج٧ فوعچٍ ٵٌَٔ دڄ أڅنِ ٵنجٻ ٵنجٻ ٽنٍ دنڄ ٩نىڃ       [  252]  

ٹضذش فوَغج ٵ٠ ٵجٻ دڄ ٩ىڃ ٵجٻ دڄ ٌَُّڄ ٖ وثهلل ځج ٹضذش فوَغج ٵ٠ ٵجٻ دڄ ٩نىڃ ٵنجٻ   
 ٽٍ دڄ ّنٌَُڄ ٩نڄ ٍَنو دنڄ عجدنش أًثهڅنٍ ځنٌوثڃ دنڄ ثٽقٺنڀ وهنى أځُنٌ ٩پنً ثٽڂوَچنز ثڃ             
أٹضذه ُٕتج ٵجٻ ٱپڀ أٱ٪ټ ٵجٻ ٱؾ٪ټ ّضٌث دُڄ ځؾپْنه ودنُڄ دٶُنز هثًڇ ٵنجٻ وٹنجڃ أٙنقجده       
َومپىڃ ٩پُه وَضقوعىڃ ٱٍ ىٽٸ ثٽڂى٨ٝ ٱأٵذټ ځٌوثڃ ٩پً أٙقجده ٱٶجٻ ځج أًثڅج ثٖ ٵو 
مچجڇ عڀ ثٵذټ ٩پٍ ٵجٻ ٵپش وځج ىثٷ ٵجٻ ځج أًثڅج ثٖ ٵو مچنجٷ ٵنجٻ ٵپنش وځنج ىثٷ ٵنجٻ ثڅنج       

 مپٰ هيث ثٽْضٌ ٱُٺضخ ځج صٲضٍ هؤٖء وځج صٶىٻ   أځٌڅج ًؽٗ َٶ٪و
   
ٵپننش أمذٌڅننج ٩ٲننجڃ عچننج َقُننً دننڄ ّنن٪ُو ثٽٶ٢ننجڃ عچننج ّننٲُجڃ ٩ننڄ ځچٚننىً ٵننجٻ    [  253]  

 ٔدٌثهُڀ ثڃ ّجٽڂج أصڀ ځچٸ فوَغج ٵجٻ ثڃ ّجٽڂج ٹجڃ َٺضخ  
   
أمذٌڅج ثٽىٽُو دڄ هٖجٿ عچج ثٽقجًط دڄ َََو ثٽقڂٍٚ ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ ٵنُِ ٵنجٻ   [  254]  
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وس ځ٨ أدٍ إٽً َََو دڄ ځ٪جوَز دقنىثًَڄ فنُڄ صنىٱٍ ځ٪جوَنز څ٪ََنه وڅهچُنه دجٽنٗٱنز        وٱ
ٱننئىث ًؽننټ ٱننٍ ځْننؾوهج َٶننىٻ ثٖ ثڃ ځننڄ إٔننٌثٟ ثٽْننج٩ز ثڃ صٌٱنن٨ ثْٕننٌثً وصىٝنن٨         
ثْمُننجً ثٖ ثڃ ځننڄ إٔننٌثٟ ثٽْننج٩ز ثڃ ٦َهننٌ ثٽٶننىٻ وَقننَڃ ثٽ٪ڂننټ ثٖ ثڃ ځننڄ إٔننٌثٟ      

هج ٵُټ ٽه وځج ثٽڂغچجر ٵجٻ ځج ثّنضٺضخ ځنڄ ٹضنجح    ثٽْج٩ز ثڃ صضپً ثٽڂغچجر ٱٗ َىؽو ځڄ َٮٌُ
٭ُننٌ ثٽٶننٌآڃ ٱ٪پننُٺڀ دننجٽٶٌآڃ ٱذننه هننوَضڀ ودننه صؾننَوڃ و٩چننه صْننأٽىڃ ٱپننڀ أهً ځننڄ ثٽٌؽننټ    
ٱقوعش هيث ثٽقوَظ د٪و ىٽٸ دقڂ٘ ٱٶنجٻ ٽنٍ ًؽنټ ځنڄ ثٽٶنىٿ أو ځنج ص٪ٌٱنه ٵپنش ٖ ٵنجٻ          

 ىٽٸ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو  
   
څِ عچج أدنى ٍَنو عچنج فٚنُڄ ٩نڄ ځنٌر ثٽهڂنوثڅٍ        أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ذو ثهلل دڄ َى[  255]  

ؽجء أدى ځٌر ثٽٺچوٌ دٺضجح ځڄ ثٽٖجٿ ٱقڂپه ٱوٱ٪ه إٽً ٩ذو ثهلل دڄ ځْن٪ىه ٱچ٦نٌ ٱُنه    ٵجٻ 
ٱننو٩ج د٢ْننش عننڀ ه٩ننج دڂننجء ٱڂٌّننه ٱُننه وٵننجٻ إڅڂننج هپننٸ ځننڄ ٹننجڃ ٵننذپٺڀ دجصذننج٩هڀ ثٽٺضننخ    

ٽْنچز ٽنڀ َڂقنه وٽٺنڄ     وصٌٹهڀ ٹضجدهڀ ٵجٻ فُٚڄ ٱٶجٻ ځٌر أځج إڅه ٽى ٹجڃ ځنڄ ثٽٶنٌآڃ أو ث  
 ٹجڃ ځڄ ٹضخ أهټ ثٽٺضجح  

   
أصنٍ ثٽچذنٍ   أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ٩ڂٌ ٩ڄ َقًُ دڄ ؽ٪نور ٵنجٻ   [  256]  

ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دٺضٰ ٱُه ٹضجح ٱٶجٻ ٹٲً دٶىٿ ٖٝٗ ثڃ ٌَ٭ذىث ٩ڂج ؽجء ده څذُهڀ 
 ٩َ وؽټ   أو ٽنڀ َٺٲهنڀ أڅنج    إٽً ځج ؽجء ده څذٍ ٭ٌُ څذُهڀ أو ٹضجح ٭ٌُ ٹضجدهڀ ٱأڅَٻ ثهلل

 أڅَٽچج ٩پُٸ ثٽٺضجح آل ثَِز  
   
أمذٌڅج ّهټ دڄ فڂجه عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ثْٕ٪ظ ٩ڄ أدُه وٹنجڃ ځنڄ أٙنقجح ٩ذنو     [  257]  

ًأَش ځ٨ ًؽټ ٙقُٲز ٱُهج ّذقجڃ ثهلل وثٽقڂو هلل وٖ ٽه ثٖ ثهلل وثهلل أٹذنٌ ٱٶپنش   ثهلل ٵجٻ 
٪٢ُچُهج ٱأصُش ٩ذو ثهلل ٱئىث هنٍ دنُڄ َوَنه ٱٶنجٻ     ٽه أڅْنچُهج ٱٺأڅه دنټ دهج عڀ و٩وڅٍ ثڃ َ

ثڃ ځج ٱٍ هيث ثٽٺضجح دو٩ز وٱضچز وٝٗٽز وإڅڂج أهپٸ ځڄ ٹجڃ ٵذپٺڀ هيث وإٔذجڇ هنيث ثڅهنڀ   
ٹضذىهج ٱجّضپيصهج أٽْچضهڀ وإٌٔدضهج ٵپنىدهڀ ٱنأ٩َٿ ٩پنً ٹنټ ثځنٌا َ٪پنڀ دڂٺنجڃ ٹضنجح إٖ         

ڀ ٽنى ثڅهنج ىٹنٌس ٽنه دنوثً ثٽهچوثًَنه       هٻ ٩پُه وأٵْڀ دجهلل ٵجٻ ٕ٪ذز ٱأٵْڀ دجهلل أفْنذه أٵْن  
 َ٪چٍ ځٺجڅج دجٽٺىٱز د٪ُوث ثٖ أصُضه وٽى ځُٖج  

   
أمذٌڅج ٍٹٌَج دڄ ٩وٌ عچج ٩ذُنو ثهلل هنى دنڄ ٩ڂنٌو ٩نڄ ٩ذنو ثٽڂپنٸ دنڄ ٩ڂُنٌ          [  261]  

 ثڃ دچٍ إٌّثةُټ ٹضذىث ٹضجدج ٱضذ٪ىڇ وصٌٹىث ثٽضىًثر ٩ڄ أدٍ دٌهر ٩ڄ أدٍ ځىًّ 
   
٪ڂننجڃ عچننج إّننٌثةُټ ٩ننڄ ٩غڂننجڃ دننڄ أدننٍ ثٽڂٮُننٌر ٩ننڄ ٩ٲننجڃ          أمذٌڅننج أدننى ثٽچ [  260]  

ثڃ څجّنج َْنڂ٪ىڃ ٹٗځنٍ عنڀ َچ٢پٶنىڃ      ثٽڂقجًدٍ ٩نڄ أدُنه ٵنجٻ ّنڂ٪ش دنڄ ځْن٪ىه َٶنىٻ        
 ٱُٺضذىڅه وأڅٍ ٖ أفټ ْفو ثڃ َٺضخ ثٖ ٹضجح ثهلل 

   
أمذٌڅننج ځجٽننٸ دننڄ إّننڂج٩ُټ فننوعچج ځقڂننو دننڄ ٱٞننُټ ٩ننڄ ٕننذٌځز ٵننجٻ ّننڂ٪ش   [  260]  
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 ٹضذش ّىهثء ٱٍ دُٞجء وٖ ثّض٪وس فوَغج ځڄ إڅْجڃ  ځجثٽٖ٪ذٍ َٶىٻ 
   

 دجح ځڄ ًم٘ ٱٍ ٹضجدز ثٽ٪پڀ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ٩ڂٌو ٩ڄ وهخ دڄ ځچذه ٩ڄ أمُه ّنڂ٨  [  261]  

ٽُِ أفو ځڄ أٙقجح ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ أٹغنٌ فنوَغج ٩نڄ        أدج هٌٌَر َٶىٻ 
چنٍ ثٖ ځنج ٹنجڃ ځنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ٩ڂنٌو ٱئڅنه ٹنجڃ َٺضنخ وٖ           ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ځ 

 ثٹضخ  
   
أمذٌڅج ځْوه عچج َقًُ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ ثْمچِ ٵجٻ فوعچٍ ثٽىٽُو دنڄ ٩ذنو ثهلل   [  262]  

ٹچش ثٹضخ ٹټ ٍٕء أّنڂ٪ه ځنڄ ًّنىٻ    ٩ڄ َىّٰ دڄ ځجهٸ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو ٵجٻ 
      ٌ َٔ وٵنجٽىث صٺضنخ ٹنټ ٕنٍء ّنڂ٪ضه ځنڄ       ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ أًَنو فٲ٦نه ٱچهضچنٍ ٵن

ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دٌٖ َضٺپڀ ٱنٍ ثٽٮٞنخ   
وثٽٌٝننجء ٱأځْننٺش ٩ننڄ ثٽٺضننجح ٱننيٹٌس ىٽننٸ ٽٌّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٱأوځننأ      

 دأٙذ٪ه إٽً ٱُه وٵجٻ ثٹضخ ٱىثٽيٌ څٲٍْ دُوڇ ځج مٌػ ځچه ثٖ فٴ  
   
ٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ثٽپُظ فوعچٍ مجٽو دڄ َََو ٩ڄ ّ٪ُو دڄ أدنٍ  أمذ[  263]  

أڅنه أصنً ًّنىٻ    هٗٻ ٩ڄ ٩ذو ثٽىثفو دڄ ٵُِ ٵجٻ أمذٌڅٍ ځنذٌ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂنٌو  
ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُننه وّنپڀ ٱٶننجٻ َننج ًّنىٻ ثهلل إڅننٍ أًَننو أڃ أًوٌ ځنڄ فننوَغٸ ٱننأًهس أڃ     

ٱٶجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ إڃ ٹنجڃ    ثّض٪ُڄ دٺضجح َوٌ ځ٨ ٵپذٍ إڃ ًأَش ىٽٸ 
 فوَغٍ عڀ ثّض٪ڄ دُوٷ ځ٨ ٵپذٸ 

   
أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ ځقڂو عچج َقًُ دڄ إّقجٳ عچج َقًُ دڄ أَىح ٩نڄ أدنٍ ٵذُنټ    [  264]  

دُچڂج څقڄ فىٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ څٺضنخ  ٵجٻ ّڂ٪ش ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو ٵجٻ 
ُننه وّننپڀ أٌ ثٽڂننوَچضُڄ صٲننضـ أوٖ ٵْنن٢چ٢ُچُز أو ًوځُننز  إى ّننتټ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پ

 ٱٶجٻ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٖ دټ ځوَچز هٌٵټ أوٖ 
   
أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دڄ إدنٌثهُڀ أدنى ځ٪ڂنٌ ٩نڄ أدنٍ ٝنڂٌر ٩نڄ َقُنً دنڄ ّن٪ُو           [  265]  

ٹضخ ٩ڂٌ دڄ ٩ذو ثٽ٪َََ إٽً أدٍ دٺٌ دڄ ځقڂو دڄ ٩ڂٌو دنڄ  ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ هَچجً ٵجٻ 
فننَٿ ثڃ ثٹضننخ إٽننٍ دڂننج عذننش ٩چننوٷ ځننڄ ثٽقننوَظ ٩ننڄ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ    

 ودقوَظ ٩ڂٌ ٱئڅٍ ٵو مُٖش هًُ ثٽ٪پڀ وىهجده  
   
فوعچج َقًُ دڄ فْجڃ فوعچج ٩ذو ثٽ٪َََ دڄ ځْنپڀ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ هَچنجً ٵنجٻ       [  266]  

ٙنپً ثهلل ٩پُنه    ٹضخ ٩ڂٌ دڄ ٩ذو ثٽ٪َََ إٽً أهټ ثٽڂوَچز ثڃ ثڅ٦نٌوث فنوَظ ًّنىٻ ثهلل   
 وّپڀ ٱجٹضذىڇ ٱئڅٍ ٵو مٲش هًوُ ثٽ٪پڀ وىهجح أهپه 
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أمذٌڅننج ّننپُڂجڃ دننڄ فننٌح عچننج فڂننجه دننڄ ٍَننو ٩ننڄ أَننىح ٩ننڄ أدننٍ ثٽڂپننُـ ٵننجٻ  [  267]  

 َ٪ُذىڃ ٩پُچج ثٽٺضجح وٵو ٵجٻ ثهلل ص٪جٽً   ٩پڂهج ٩چو ًدٍ ٱٍ ٹضجح آل   
   
ثهر دڄ فُنجڃ ٵنجٻ ّنڂ٪ش ځ٪جوَنز دنڄ      أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽڂؾُو فوعچج ّى[  271]  

 ٹجڃ َٶجٻ ځڄ ٽڀ َٺضخ ٩پڂه ٽڀ َ٪و ٩پڂه ٩پڂج ٵٌر أدج إَجُ َٶىٻ 
   
أمذٌڅج ځْپڀ دڄ إدٌثهُڀ عچج ٩ذنو ثهلل دنڄ ثٽڂغچنً فنوعچٍ عڂجځنز دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ         [  270]  

 َج دچٍ ٵُووث هيث ثٽ٪پڀ أڅِ أڃ أڅْج ٹجڃ َٶىٻ ٽذچُه 
   
ڄ أدجڃ عچج دڄ إهًَِ ٩ڄ ځهوٌ دڄ ځُڂىڃ ٩ڄ ّپڀ ثٽ٪پنىٌ  أمذٌڅج إّڂج٩ُټ د[  270]  

 ًأَش أدجڃ َٺضخ ٩چو أڅِ ٱٍ ّذىًر ٵجٻ 
   
ثڅه ّنأٻ  أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ًُْ عچج دڄ وهخ ٩ڄ ځ٪جوَز ٩ڄ ثٽقْڄ دڄ ؽجدٌ [  271]  

 أدج أځجځز ثٽذجهپٍ ٩ڄ ٹضجح ثٽ٪پڀ ٱٶجٻ ٖ دأُ ديٽٸ  
   
عچج ٩ڂٌثڃ دڄ فوٌَ ٩نڄ أدنٍ ځؾپنَ ٩نڄ دٖنٌُ       أمذٌڅج ځنپو دڄ ځجٽٸ عچج ځ٪جى[  272]  

ٹچننش ثٹضننخ ځننج أّننڂ٨ ځننڄ أدننٍ هٌَننٌر ٱپڂننج أًهس ثڃ أٱجًٵننه أصُضننه دٺضجدننه   دننڄ څهُننٸ ٵننجٻ 
 ٱٶٌأصه ٩پُه وٵپش ٽه هيث ځج ّڂ٪ش ځچٸ ٵجٻ څ٪ڀ  

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ّ٪ُو ثڅج ٕنٌَٸ ٩نڄ ١نجًٳ دنڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ          [  273]  

 ٩ڂٌ وثدڄ ٩ذجُ ثٽقوَظ دجٽپُټ ٱجٹضذه ٱٍ وث٢ّز ثٽٌفټ  ٹچش أّڂ٨ ځڄ دڄؽذٌُ ٵجٻ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ّ٪ُو ثڅج ٌَٕٸ ٩ڄ ٽُظ ٩ڄ ځؾجهو ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ٩ڂنٌو     [  274]  

ځج ٌَ٭ذچٍ ٱٍ ثٽقُجر ثٖ ثٽٚجهٵز وثٽىه٠ ٱأځج ثٽٚجهٵز ٱٚنقُٲز ٹضذضهنج ځنڄ ًّنىٻ     ٵجٻ 
٩ڂنٌو دننڄ ثٽ٪ننجٗ ٹننجڃ َٶننىٿ  ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ وثځننج ثٽنىه٠ ٱننأًٛ صٚننوٳ دهننج   

 ٩پُهج 
   
أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ أمذٌڅٍ دڄ ؽٌَؼ ٩ڄ ٩ذو ثٽڂپٸ دڄ ٩ذو ثهلل دڄ أدٍ ّنٲُجڃ  [  275]  

 ٵُووث ثٽ٪پڀ دجٽٺضجح  ٩ڄ ٩ڂه ٩ڂٌو دڄ أدٍ ّٲُجڃ ثڅه ّڂ٨ ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح َٶىٻ 
   
٩ذنو ثٽڂپنٸ   أمذٌڅج ځنپو دڄ ځجٽٸ عچج َقًُ دڄ ّ٪ُو عچج دڄ ؽٌَـ ٵجٻ أمذٌڅٍ [  276]  

 ٵُووث هيث ثٽ٪پڀ دجٽٺضجح دڄ ٩ذو ثهلل دڄ أدٍ ّٲُجڃ ثٽغٶٲٍ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ثڅه ٵجٻ 
   
أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج ٩ذو ثٽىثفو عچنج ٩غڂنجڃ دنڄ فٺنُڀ ٵنجٻ ّنڂ٪ش ّن٪ُو دنڄ         [  277]  
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ٹچش أٌُّ ځ٨ دڄ ٩ذجُ ٱنٍ ١ٌَنٴ ځٺنز ٽنُٗ وٹنجڃ َقنوعچٍ دجٽقنوَظ ٱجٹضذنه         ؽذٌُ َٶىٻ 
 ضً أٙذـ ٱجٹضذه  ٱٍ وث٢ّز ثٽٌفټ ف

   
أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دڄ أدنجڃ ٩نڄ َ٪ٶنىح ثٽٶڂنٍ ٩نڄ ؽ٪ٲنٌ دنڄ أدنٍ ثٽڂٮُنٌر ٩نڄ           [  311]  

 ٹچش ثٹضخ ٩چو دڄ ٩ذجُ ٱٍ ٙقُٲز وثٹضخ ٱٍ څ٪پٍ  ّ٪ُو دڄ ؽذٌُ ٵجٻ 
   
أمذٌڅنج ځجٽننٸ دننڄ إّننڂج٩ُټ عچننج ځچننوٻ دنڄ ٩پننٍ ثٽ٪چننٌَ فننوعچٍ ؽ٪ٲننٌ دننڄ أدننٍ   [  310]  

ٹچنش أؽپنِ إٽنً دنڄ ٩ذنجُ ٱجٹضنخ ٱنٍ ثٽٚنقُٲز فضنً          ٻ ثٽڂٮٌُر ٩ڄ ّن٪ُو دنڄ ؽذُنٌ ٵنج    
 صڂضپب عڀ أٵپخ څ٪پٍ ٱجٹضخ ٱٍ ٥هىًهڂج  

   
ًأَننضهڀ َٺضذننىڃ  أمذٌڅننج ٩ڂننٌو دننڄ ٩ننىڃ ثڅننج ٱٞننُټ ٩ننڄ ٩ذُننو ثٽڂٺضننخ ٵننجٻ       [  310]  

 ثٽضٲٌُْ ٩ڄ ځؾجهو 
   
ًأَضهڀ َٺضذنىڃ ٩چنو   أمذٌڅج ځقڂو دڄ ّ٪ُو ثڅج وٹ٨ُ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ فچٔ ٵجٻ [  311]  
 ذٌثء دأ١ٌثٯ ثٽٶٚخ ٩پً أٹٲهڀ ثٽ
   
أمذٌڅننج إّننڂج٩ُټ دننڄ أدننجڃ ٩ننڄ دننڄ إهًَننِ ٩ننڄ هننجًوڃ دننڄ ٩چضننٌر ٩ننڄ أدُننه    [  312]  

 فوعچٍ دڄ ٩ذجُ دقوَظ ٱٶپش أٹضذه ٩چٸ ٵجٻ ٱٌم٘ ٽٍ وٽڀ َٺو  
   
أمذٌڅننج ثٽىٽُننو دننڄ ٕننؾج٧ فننوعچٍ ځقڂننو دننڄ ٕنن٪ُخ دننڄ ٕننجدىً ثڅننج ثٽىٽُننو دننڄ     [  313]  

ٹضنخ هجٕنڀ دنڄ ٩ذنو ثٽڂپنٸ إٽنً       ڄ ًؽجء دڄ فُىر ثڅه فوعه ٵجٻ ّپُڂجڃ دڄ أدٍ ثٽْجةخ ٩
 ٩جځپز ثڅه َْأٽىڅٍ ٩ڄ فوَظ ٵجٻ ًؽجء ٱٺچش ٵو څُْضه ٽىٖ ثڅه ٹجڃ ٩چوٌ ځٺضىدج  

   
أمذٌڅج ثٽىٽُو دڄ ٕؾج٧ أمذٌڅٍ ځقڂو دڄ ٕن٪ُخ أمذٌڅنج هٖنجٿ دنڄ ثٽٮنجٍ ٵنجٻ       [  314]  

 َوَه  ٹجڃ َْأٻ ٢٩جء دڄ أدٍ ًدجؿ وَٺضخ ځج َؾُخ ٱُه دُڄ 
   
أمذٌڅننج ثٽىٽُننو دننڄ ٕننؾج٧ أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ ٕنن٪ُخ دننڄ ٕننجدىً عچننج ثٽىٽُننو دننڄ    [  315]  

ثڅه ًأي څجٱ٪ج ځنىٽً دنڄ ٩ڂنٌ َڂپنٍ ٩پڂنه      ّپُڂجڃ دڄ أدٍ ثٽْجةخ ٩ڄ ّپُڂجڃ دڄ ځىًّ 
 وَٺضخ دُڄ َوَه  

   
ٹجڃ ّٲُجڃ َٺضخ ثٽقنوَظ  أمذٌڅج ثٽىٽُو دڄ ٕؾج٧ فوعچج ثٽڂذجًٷ دڄ ّ٪ُو ٵجٻ [  316]  

 دجٽپُټ ٱٍ ثٽقجة٠ ٱئىث أٙذـ څْنز عڀ فٺز  
   
أمذٌڅج ثٽقُْڄ دڄ ځچٚىً عچج أدى أّجځز عچج أدى ٭ٲجً ثٽڂغچً دڄ ّ٪ُو ثٽ٢جةٍ [  317]  

فوعچٍ ٩ىڃ دڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ ٵپش ٽ٪ڂٌ دڄ ٩ذو ثٽ٪ََنَ فنوعچٍ ٱنٗڃ ًؽنټ ځنڄ أٙنقجح       
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 ٙنپً ثهلل ٩پُنه   ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٱ٪ٌٱنه ٩ڂنٌ ٵپنش فنوعچٍ أڃ ًّنىٻ ثهلل      
إڃ ثٽقُجء وثٽ٪ٲجٯ وثٽ٪نٍ ٩نٍ ثٽپْنجڃ ٖ ٩نٍ ثٽٶپنخ وثٽٲٶنه ځنڄ ثَٔڂنجڃ وهنڄ          وّپڀ ٵجٻ 

ځڂج ََهڃ ٱٍ ثِمٌر وَچٶٚڄ ځڄ ثٽوڅُج وځج ََهڃ ٱنٍ ثِمنٌر أٹغنٌ وإڃ ثٽذنيثء وثٽؾٲنجء      
وثٽٖـ ځڄ ثٽچٲجٳ وهڄ ځڂج ََهڃ ٱٍ ثٽوڅُج وَچٶٚڄ ٱٍ ثِمنٌر وځنج َچٶٚنڄ ٱنٍ ثِمنٌر      

 أٹغٌ  
   
أمذٌڅج ثٽقُْڄ دڄ ځچٚىً عچج أدى أّجځز فوعچٍ ّپُڂجڃ دنڄ ثٽڂٮُنٌر ٵنجٻ ٵنجٻ     [  301]  

مٌػ ٩پُچج ٩ڂٌ دڄ ٩ذو ثٽ٪ََنَ ٽٚنٗر ثٽ٦هنٌ وځ٪نه ٵ١ٌنجُ عنڀ منٌػ ٩پُچنج         أدى ٵٗدز 
ٽٚٗر ثٽ٪ٌٚ وهى ځ٪ه ٱٶپش ٽه َج أځٌُ ثٽڂؤځچُڄ ځج هنيث ثٽٺضنجح ٵنجٻ فنوَظ فنوعچٍ دنه       

 ٺضذضه ٱئىث ٱُه هيث ثٽقوَظ ٩ىڃ دڄ ٩ذو ثهلل ٱأ٩ؾذچٍ ٱ
   
أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دڄ أدجڃ عچج ځْ٪ىه ٩ڄ َىڅِ دڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ أدنٍ ٱنٌوڇ ٩نڄ      [  300]  

ه٩ج ثٽقْڄ دچُه ودچنٍ أمُنه ٱٶنجٻ َنج دچنٍ ودچنٍ أمنٍ ثڅٺنڀ ٙنٮجً          ٌٕفذُټ دڄ ّ٪ُو ٵجٻ 
ٵنجٻ  ٵىٿ َىٕٸ ثڃ صٺىڅىث ٹذجً آمنٌَڄ ٱض٪پڂنىث ثٽ٪پنڀ ٱڂنڄ ٽنڀ َْنض٨٢ ځنچٺڀ ثڃ ٌَوَنه أو         

 َقٲ٦ه ٱپُٺضذه وٽُٞ٪ه ٱٍ دُضه  
   

 دجح ځڄ ّڄ ّچز فْچز أو ُّتز 
   
أمذٌڅج ثٽىٽُو دڄ ٕؾج٧ عچج ّٲُجڃ دڄ ٩ُُچنز عچنج ٩جٙنڀ ٩نڄ ٕنٶُٴ ٩نڄ ؽٌَنٌ        [  300]  

ځڄ ّڄ ّچز فْنچز ٩ڂنټ دهنج د٪نوڇ ٹنجڃ ٽنه ځغنټ        ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
ٍٕء وځڄ ّڄ ّچز ّنُتز ٹنجڃ ٩پُنه ځغنټ      أؽٌ ځڄ ٩ڂټ دهج ځڄ ٭ٌُ ثڃ َچٶ٘ ځڄ أؽٌڇ

 وًٍ ځڄ ٩ڂټ دهج ځڄ ٭ٌُ ثڃ َچٶ٘ ځڄ أوٍثًهڀ ٍٕء 
   
أمذٌڅج ثٽىٽُو دڄ ٕؾج٧ عچج إّڂج٩ُټ دڄ ؽ٪ٲٌ ٩ڄ ثٽ٪ٗء دڄ ٩ذو ثٽنٌفڂڄ دنڄ   [  301]  

ځنڄ  َ٪ٶىح ځىٽً ثٽقٌر ٩ڄ أدُه ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵنجٻ  
ځڄ ثْؽنٌ ځغنټ أؽنىً ځنڄ ثصذ٪نه ٖ َنچٶ٘ ىٽنٸ ځنڄ أؽنىًهڀ ٕنُتج            ه٩ج إٽً هوي ٹجڃ ٽه

وځڄ ه٩ج إٽً ٝٗٽز ٹنجڃ ٩پُنه ځنڄ ثٔعنڀ ځغنټ آعنجٿ ځنڄ ثصذ٪نه ٖ َنچٶ٘ ىٽنٸ ځنڄ آعنجځهڀ             
 ُٕتج  

   
أمذٌڅج ثٽىٽُو دڄ ٕؾج٧ عچج أدى ځ٪جوَز عچج ث٩ْڂٔ ٩ڄ ځْپڀ َ٪چنٍ دنڄ ٙنذُـ    [  302]  

م٢ذچنج ًّنىٻ ثهلل ٙنپً    ڄ ٩ذنو ثهلل ٵنجٻ   ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ هٗٻ ثٽ٪ذٍْ ٩نڄ ؽٌَنٌ دن   
ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٱقننظ ثٽچننجُ ٩پننً ثٽٚننوٵز ٱننأد٢تىث فضننً دننجڃ ٱننٍ وؽهننه ثٽٮٞننخ عننڀ ثڃ  
ًؽٗ ځڄ ثْڅٚجً ؽجء دٌٚڇ ٱضضجد٨ ثٽچجُ فضً ًةٍ ٱنٍ وؽهنه ثٽْنٌوً ٱٶنجٻ ځنڄ ّنڄ       
ّچز فْچز ٹجڃ ٽه أؽٌڇ وځغټ أؽٌ ځڄ ٩ڂټ دهنج ځنڄ ٭ُنٌ ثڃ َنچٶ٘ ځنڄ أؽنىًهڀ ٕنٍء        

ّنچز ّنُتز ٹنجڃ ٩پُنه وًٍڇ وځغنټ وًٍ ځنڄ ٩ڂنټ دهنج ځنڄ ٭ُنٌ ثڃ َنچٶ٘ ځنڄ             وځڄ ّڄ 
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 أوٍثًهڀ ٍٕء  
   
أمذٌڅج ٩ذو ثٽىهجح دڄ ّ٪ُو عچج ٕ٪ُخ هنى دنڄ إّنقجٳ عچنج ثْوٍث٩نٍ فنوعچٍ       [  303]  

أڅنج أ٦٩ڂٺنڀ أؽنٌث َنىٿ ثٽٶُجځنز      فْجڃ دڄ ٢٩ُز ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ     
 ٪چٍ  ْڃ ٽٍ أؽٌٌ وځغټ أؽٌ ځڄ ثصذ

   
أمذٌڅج ځجٽٸ دڄ إّڂج٩ُټ عچج ٩ذو ثٽْٗٿ ٩ڄ ٽُظ ٩ڄ دٌٖ ٩ڄ أڅنِ ٵنجٻ ٵنجٻ    [  304]  

ځڄ ه٩ج إٽً أځٌ وٽنى ه٩نج ًؽنټ ًؽنٗ ٹنجڃ َنىٿ ثٽٶُجځنز        ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
 ځىٵىٱج ده ٍٖځج دٮجًده عڀ ٵٌأ   وٵٲىهڀ إڅهڀ ځْؤوٽىڃ  

   
ڄ ّنپڂز ٩نڄ ٩جٙنڀ ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ أڃ دنڄ       أمذٌڅج ٩ڂٌو دنڄ ٩جٙنڀ عچنج فڂنجه دن     [  305]  

أًدنن٨ َ٪٢جهننج ثٽٌؽننټ د٪ننو ځىصننه عپننظ ځجٽننه إىث ٹننجڃ ٱُننه ٵذننټ ىٽننٸ هلل ځ٢ُ٪ننج   ځْنن٪ىه ٵننجٻ 
وثٽىٽو ثٽٚجٽـ َو٩ى ٽه ځڄ د٪و ځىصه وثٽْچز ثٽقْنچز َْنچهج ثٽٌؽنټ ٱُ٪ڂنټ دهنج د٪نو ځىصنه        

 وثٽڂجةز إىث ٕٲ٪ىث ٽپٌؽټ ٕٲ٪ىث ٱُه 
   

 دجح ځڄ ٹٌڇ ثٽٖهٌر وثٽڂ٪ٌٱز  
   
ؽهنوڅج دنئدٌثهُڀ   أمذٌڅج أفڂو دڄ ثٽقؾجػ عچج ّٲُجڃ دڄ ٩ُُچز ٩ڄ ث٩ْڂٔ ٵجٻ [  306]  

 ثڃ فضً څؾپْه إٽً ّجًَز ٱأدً 
   
ثڅنه ٹنجڃ َٺنٌڇ ثڃ َْنضچو     أمذٌڅج ٩ٲجڃ عچج أدى ٩ىثڅز ٩نڄ ثٽڂٮُنٌر ٩نڄ إدنٌثهُڀ     [  307]  

 إٽً ثٽْجًَز 
   
ٹجڃ إدٌثهُڀ ٖ َذضوا ٽڂٮٌُر ٵجٻ أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ عچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ ث[  301]  

 ثٽقوَظ فضً َْأٻ  
   
ٹنجڃ  أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ّ٪ُو عچج َىڅِ دڄ دٺُنٌ عچنج ث٩ْڂنٔ ٩نڄ مُغڂنز ٵنجٻ       [  300]  

ثٽقجًط دڄ ٵُِ ثٽؾ٪ٲٍ وٹجڃ ځڄ أٙقجح ٩ذو ثهلل وٹجڅىث ځ٪ؾذُڄ ده ٱٺنجڃ َؾپنِ إٽُنه    
 ثٽٌؽټ وثٽٌؽٗڃ ٱُقوعهڂج ٱئىث ٹغٌوث ٵجٿ وصٌٹهڀ  

   
أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ذو ثهلل دنڄ َنىڅِ عچنج أدنى ٕنهجح ٩نڄ ث٩ْڂنٔ ٩نڄ إدنٌثهُڀ          [  300]  

ٽى ٵ٪وس ٱ٪پڂش ثٽچنجُ ثٽْنچز ٱٶنجٻ أصٌَنووڃ ثڃ     ٩ڄ ٩پٶڂز ٵجٻ ٵُټ ٽه فُڄ ځجس ٩ذو ثهلل 
 َى١أ ٩ٶذٍ  

   
أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ ثٽ٪ننٗء عچننج دننڄ إهًَننِ ٵننجٻ ّننڂ٪ش هننجًوڃ دننڄ ٩چضننٌر ٩ننڄ  [  301]  
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أصُچنج أدنٍ دنڄ ٹ٪نخ ٽچقنوط إٽُنه ٱپڂنج ٵنجٿ ٵڂچنج وڅقنڄ څڂٖنٍ مپٲنه             جٻ ّپُڂجڃ دڄ فچ٦پز ٵ
ٱٌهٶچنج ٩ڂننٌ ٱضذ٪نه ٱٞننٌده ٩ڂننٌ دجٽنوًر ٵننجٻ ٱجصٶننجڇ ديًث٩ُنه ٱٶننجٻ َننج أځُنٌ ثٽڂننؤځچُڄ ځننج      

 څٚچ٨ ٵجٻ أو ځج صٌي ٱضچز ٽپڂضذى٧ ځيٽز ٽپضجد٨ 
   
ٹننجڅىث أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ ٩ُْننً عچننج ؽٌَننٌ ٩ننڄ ځچٚننىً ٩ننڄ إدننٌثهُڀ ٵننجٻ         [  302]  

 ٌهىڃ ثڃ صى١أ أ٩ٶجدهڀ  َٺ
   
ٹجڃ ځقڂنو  أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ فڂُو دڄ أّىه ٩ڄ د٢ْجٿ دڄ ځْپڀ ٵجٻ [  303]  

دڄ ٌَُّڄ إىث ځًٖ ځ٪ه ثٽٌؽټ ٵجٿ ٱٶجٻ أٽٸ فجؽز ٱئڃ ٹجڅش ٽه فجؽنز ٵٞنجهج وثڃ ٩نجه    
 َڂٍٖ ځ٪ه ٵجٿ ٱٶجٻ أٽٸ فجؽز 

   
إَنجٹڀ ثڃ صى١نأ   ٩ڄ إدٌثهُڀ ٵجٻ أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج فْڄ دڄ ٙجٽـ ٩ڄ فڂَر [  304]  

 أ٩ٶجدٺڀ  
   
أمذٌڅج ځنپو دڄ ځجٽٸ عچج فؾجػ دڄ ځقڂو عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ثٽهُنغڀ ٩نڄ ٩جٙنڀ دنڄ     [  305]  

ثڅه ًأي أڅجّج َضذ٪ىڃ ّ٪ُو دڄ ؽذٌُ ٵجٻ ٱنأًثڇ ٵنجٻ څهنجهڀ وٵنجٻ ثڃ ٙنچ٪ٺڀ هنيث       ٝڂٌر 
 أو ځُٖٺڀ هيث ځيٽز ٽپضجد٨ وٱضچز ٽپڂضذى٧  

   
و دڄ ٩جځٌ عچج فڂُنو دنڄ أّنىه ٩نڄ دنڄ ٩نىڃ ٵنجٻ ٕنجوًس ځقڂنوث          أمذٌڅج ّ٪ُ[  306]  

إىث أًهس أّنجُ ثٽذچنجء ٱناىڅٍ    ٱٍ دچجء أًهس ثڃ ثدچُنه ٱنٍ ثٽٺنٗء ٵنجٻ ٱإٔنجً ٩پنٍ وٵنجٻ        
فضً أؽٍء ځ٪ٸ ٵجٻ ٱأصُضه ٵجٻ ٱذُچڂج څقڄ څڂٍٖ إى ؽجء ًؽټ ٱڂًٖ ځ٪ه ٱٶجٿ ٱٶنجٻ أٽنٸ   

څنش أَٞنج ٱجىهنخ ٵنجٻ ٱنيهذش فضنً       فجؽز ٵجٻ ٖ ٵجٻ أځج ٖ ٱجىهنخ عنڀ أٵذنټ ٩پنٍ ٱٶنجٻ أ     
 مجٽٲش ثٽ٢ٌَٴ  

   
أڃ أمذٌڅج أفڂو دڄ ثٽقؾجػ عچج ٩ذو ثٽٌفڂڄ دنڄ ځهنوٌ ٩نڄ ّنٲُجڃ ٩نڄ څْنٌُ       [  307]  

 ثٽٌد٨ُ ٹجڃ إىث أصىڇ َٶىٻ أ٩ىى دجهلل ځڄ ٌٕٹڀ َ٪چٍ أٙقجده  
   
أمذٌڅج ځنپو دڄ ځجٽٸ عچج َقًُ دڄ ّ٪ُو ٩نڄ ث٩ْڂنٔ ٩نڄ ًؽنجء ثْڅٚنجًٌ      [  311]  

ٹچننج ٩چننو مذننجح دننڄ ثًْس ٱننجؽضڂ٨ ٩پُننه أٙننقجده وهننى  ذننو ثٽننٌفڂڄ دننڄ دٖننٌ ٵننجٻ ٩ننڄ ٩
 ّجٹش ٱٶُټ ٽه أٖ صقوط أٙقجدٸ ٵجٻ أمجٯ ثڃ أٵىٻ ٽهڀ ځج ٖ أٱ٪ټ 

   
وههس أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ٙجٽـ ٵجٻ ّڂ٪ش ثٽٖن٪ذٍ ٵنجٻ   [  310]  

 ثڅٍ څؾىس ځڄ ٩پڂٍ ٹٲجٱج ٖ ٽٍ وٖ ٩پٍ  
   
ثڃ دنڄ ځْن٪ىه ٹنجڃ َڂٖنٍ     څج َََو دنڄ هنجًوڃ عچنج دنڄ ٩نىڃ ٩نڄ ثٽقْنڄ        أمذٌ[  310]  
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وثٽچجُ ٢َتىڃ ٩ٶذه ٱٶجٻ ٖ ص٢ؤوث ٩ٶذٍ ٱىثهلل ٽى ص٪پڂىڃ ځج أ٭پٴ ٩پُنه دنجدٍ ځنج صذ٪چنٍ     
 ًؽټ ځچٺڀ  

   
ٱضچننز أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ فڂُننو عچننج ؽٌَننٌ ٩ننڄ ځٮُننٌر ٩ننڄ ّنن٪ُو دننڄ ؽذُننٌ ٵننجٻ  [  311]  

 ٽپڂضذى٧ ځيٽز ٽپضجد٨ 
   
ځٖنىث مپنٰ ٩پنٍ ٱٶنجٻ ٩چنٍ      أمذٌڅج ٕهجح دڄ ٩ذجه عچنج ّنٲُجڃ ٩نڄ أځنٍ ٵنجٻ       [ 312]  

 مٲٴ څ٪جٽٺڀ ٱئڅهج ځٲْور ٽٶپىح څىٹٍ ثٽٌؽجٻ  
   
أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج فڂنجه دنڄ ٍَنو ٩نڄ َََنو دنڄ فنجٍٿ ٵنجٻ ّنڂ٪ش ثٽقْنڄ           [  313]  

 ثڃ مٲٴ ثٽچ٪جٻ فىٻ ثٽٌؽجٻ ٵټ ځج َپذظ ثٽقڂٶً  َٶىٻ 
   
دڄ فجصڀ ثٽڂٺضخ عچج ٵجّڀ هى دڄ ځجٽنٸ عچنج ٽُنظ ٩نڄ ١نجوُ ٵنجٻ        أمذٌڅج ځقڂو[  314]  

 ٹجڃ إىث ؽپِ إٽُه ثٽٌؽټ أو ثٽٌؽٗڃ ٵجٿ ٱضچقً  
   
أمذٌڅج أّنىه دنڄ ٩نجځٌ عچنج أدنى دٺنٌ ٩نڄ ث٩ْڂنٔ ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ              [  315]  

ٖ صنَوٻ ٵنوځج   ؽٌَؼ ٩ڄ أدنٍ دنٌٍر ثّْنپڂٍ ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ          
َىٿ ثٽٶُجځز فضً َْأٻ ٩ڄ ٩ڂٌڇ ٱُڂج أٱچجڇ و٩ڄ ٩پڂه ځج ٱ٪ټ ده و٩ڄ ځجٽه ځنڄ أَنڄ    ٩ذو

 ثٹضْذه وٱُڂج أڅٲٶه و٩ڄ ؽْڂه ٱُڂج أدٗڇ 
   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ځچٚىً عچج ٩ذو ثٽ٪َََ دڄ ځقڂنو ٩نڄ ٩ڂنجًر دنڄ ٭ََنز ٩نڄ       [  316]  

٪ذنجه َنىٿ ثٽٶُجځنز    ٖ َنو٧ ثهلل ثٽ َقًُ دڄ ًثٕو فوعچٍ ٱٗڃ ثٽ٪ٌڅٍ ٩ڄ ځ٪جى دڄ ؽذټ ٵنجٻ  
َىٿ َٶىٿ ثٽچجُ ٽٌح ثٽ٪جٽڂُڄ فضً َْأٽهڀ ٩ڄ أًد٨ ٩ڂج أٱچنىث ٱُنه أ٩ڂنجًهڀ و٩ڂنج أدپنىث      

 ٱُه أؽْجههڀ و٩ڂج ٹْذىث وٱُڂج أڅٲٶىث أځىثٽهڀ و٩ڂج ٩ڂپىث ٱُڂج ٩پڂىث  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ٽُظ ٩ڄ ٩وٌ دڄ ٩وٌ ٩نڄ أدنٍ ٩ذنو    [  317]  

ٖ صَوٻ ٵوځج ٩ذو َىٿ ثٽٶُجځز فضً َْنأٻ ٩نڄ أًدن٨    جى دڄ ؽذټ ٵجٻ ثهلل ثٽٚچجدقٍ ٩ڄ ځ٪
٩ڄ ٩ڂٌڇ ٱُڂج أٱچجڇ و٩ڄ ؽْوڇ ٱُڂج أدٗڇ و٩ڄ ځجٽه ځڄ أَڄ ثٹضْذه وٱُڂنج وٝن٪ه و٩نڄ    

 ٩پڂه ځجىث ٩ڂټ ٱُه  
   
ځنج ص٪پڂضنه   أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩نڄ ّنٲُجڃ ٩نڄ ٽُنظ ٵنجٻ ٵنجٻ ٽنٍ ١نجوُ         [  321]  

 هذش ځچهڀ ثْځجڅجس  ٱض٪پڀ ٽچٲْٸ ٱئڃ ثٽچجُ ٵو ى
   
أهًٹش ثٽچنجُ  أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح ٩ڄ ٩ڂجًر دڄ ځهٌثڃ ٩ڄ ثٽقْڄ ٵجٻ [  320]  

 وثٽچجّٸ إىث څْٸ ٽڀ َ٪ٌٯ ځڄ ٵذټ ځچ٢ٶه وٽٺڄ َ٪ٌٯ ځڄ ٵذټ ٩پڂه ٱيٽٸ ثٽ٪پڀ ثٽچجٱ٨ 
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 دجح ثٽذ٫ٗ ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وص٪پُڀ ثٽْچڄ 

   
ثٽڂٮٌُر عچج ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ فْنجڃ ٩نڄ أدنٍ ٹذٖنز ٵنجٻ ّنڂ٪ش ٩ذنو        أمذٌڅج أدى [  320]  

دپٮننىث ٩چنٍ وٽننى آَننز  ثهلل دنڄ ٩ڂننٌو وٵنجٻ ّننڂ٪ش ًّنىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُنه وّننپڀ َٶنىٻ      
 وفوعىث ٩ڄ دچٍ إٌّثةُټ وٖ فٌػ وځڄ ٹيح ٩پٍ ځض٪ڂوث ٱُضذىأ ځٶ٪وڇ ځڄ ثٽچجً 

   
ثڅنج ثٽ٪نىثٿ دنڄ فىٕنخ أدنى      أمذٌڅج ٩پٍ دڄ فؾٌ ثٽْ٪وٌ ثڅج َََو دنڄ هنجًوڃ   [  321]  

أځٌڅج ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل  ٩ًُْ ثٽُٖذجڅٍ عچج ثٽٶجّڀ دڄ ٩ىٯ ثٽُٖذجڅٍ ٩ڄ أدٍ ىً ٵجٻ 
٩پُه وّپڀ ثڃ ٖ َٮپذىڅج ٩پً عٗط ثڃ څأځٌ دجٽڂ٪ٌوٯ وڅچهنً ٩نڄ ثٽڂچٺنٌ وڅ٪پنڀ ثٽچنجُ      

 ثٽْچڄ 
   
أدنى أځجځنز إىث   ٹنجڃ  أمذٌڅج أدى ثٽڂٮٌُر عچج ٙٲىثڃ فوعچٍ ّنپُڀ دنڄ ٩نجځٌ ٵنجٻ     [  322]  

ٵ٪وڅج إٽُه َؾُتچج ځنڄ ثٽقنوَظ دنأځٌ ٦٩نُڀ وَٶنىٻ ٽپچنجُ ثّنڂ٪ىث وث٩ٶپنىث ودپٮنىث ٩چنج ځنج            
 صْڂ٪ىڃ ٵجٻ ّپُڀ دڂچَٽه ثٽيٌ َٖهو ٩پً ځج ٩پڀ 

   
أمذٌڅج ٩ذو ثٽىهجح دڄ ّ٪ُو عچج ٕ٪ُخ هنى دنڄ إّنقجٳ عچنج ثْوٍث٩نٍ فنوعچٍ       [  323]  

جٽِ ٩چو ثٽؾڂٌر ثٽى٢ًّ وٵو ثؽضڂن٨ ثٽچنجُ   أصُش أدج ىً وهى ؽأدى ٹغٌُ فوعچٍ أدٍ ٵجٻ 
٩پُه َْنضٲضىڅه ٱجصنجڇ ًؽنټ ٱىٵنٰ ٩پُنه عنڀ ٵنجٻ أٽنڀ صچنه ٩نڄ ثٽٲضُنج ٱٌٱن٨ ًأّنه إٽُنه ٱٶنجٻ                
أًٵُخ أڅش ٩پٍ ٽنى وٝن٪ضڀ ثٽٚڂٚنجځز ٩پنً هنيڇ وإٔنجً إٽنً ٵٲنجڇ عنڀ ٥چچنش أڅنٍ أڅٲني             

 صهج  ٹپڂز ّڂ٪ضهج ځڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵذټ أڃ صؾَُوث ٩پٍ ْڅٲي
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج ٩ذجه هى دڄ ٩ىثٿ ٩ڄ ٩ىٯ ٩نڄ أدنٍ ثٽ٪جٽُنز ٵنجٻ     [  324]  

ّأٽش دڄ ٩ذجُ ٩ڄ ٍٕء ٱٶجٻ َج أدج ثٽ٪جٽُز أصٌَو أڃ صٺنىڃ ځٲضُنج ٱٶپنش ٖ وٽٺنڄ ٖ آځنڄ      
 أڃ صيهذىث وڅذٶً ٱٶجٻ ٙوٳ أدى ٩جٽُز 

   
ٹنجڃ ٩ذُنور َنأصٍ    ُڀ ٵنجٻ  أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج ٩ذجه دڄ فُٚڄ ٩ڄ إدٌثه[  325]  

٩ذو ثهلل ٹټ مڂُِ ٱُْأٽه ٩ڄ إُٔجء ٭نجح ٩چهنج ٱٺنجڃ ٩جځنز ځنج َقٲن٤ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل ځڂنج          
 َْأٽه ٩ذُور ٩چه  

   
أمذٌڅنج ثٽقٺنڀ دنڄ ثٽڂذنجًٷ عچنج ٭ْنجڃ هننى دنڄ ځٞنٌ ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ َََنو ٵننجٻ             [  326]  

 ځج ٽٺڀ ٖ صْأٽىڅٍ أٱٖپضڀ ّڂ٪ش ٩ٺٌځز َٶىٻ 
   
دڄ فجصڀ ثٽڂٺضخ عچنج ٩نجځٌ دنڄ ٙنجٽـ عچنج َنىڅِ ٩نڄ دنڄ ٕنهجح          أمذٌڅج ځقڂو [  327]  

 ثٽ٪پڀ مَثةڄ وَٲضقهج ثٽڂْأٽز ٵجٻ 
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أمذٌڅننج إدننٌثهُڀ دننڄ إّننقجٳ ٩ننڄ ؽٌَننٌ ٵننجٻ ٵننجٻ إدننٌثهُڀ ځننڄ ًٳ وؽهننه ًٳ  [  331]  

٩پڂه ٵنجٻ وٹُن٨ ٩نڄ أدُنه ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ ٵنجٻ ځنڄ ًٳ وؽهنه ًٳ ٩پڂنه و٩نڄ ٝنڂٌر ٩نڄ              
 ځڄ ًٳ وؽهه ًٳ ٩پڂه جح فٲ٘ دڄ ٩ڂٌ ٵجٻ ٵجٻ ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢

   
ٖ َنض٪پڀ ځنڄ   أمذٌڅج إدٌثهُڀ دڄ إّقجٳ ٩ڄ ؽٌٌَ ٩ڄ ًؽنټ ٩نڄ ځؾجهنو ٵنجٻ     [  330]  

 ثّضقًُ وثّضٺذٌ  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو دڄ أدٍ مپٰ عچج أڅِ دڄ ٩ُنجٛ ٩نڄ هٖنجٿ دنڄ ٩نٌور      [  330]  

ٱ٪ْنً ثڃ صٺىڅنىث   ثڅه ٹجڃ َؾڂ٨ دچُه ٱُٶىٻ َج دچٍ ص٪پڂىث ٱئڃ صٺىڅىث ٙٮجً ٵىٿ ٩ڄ أدُه 
 ٹذجً آمٌَڄ وځج أٵذـ ٩پً ُٕل َْأٻ ٽُِ ٩چوڇ ٩پڀ 

   
أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ ثٽَدٌُ دنڄ ثٽنٌَنش ٩نڄ ٩ٺٌځنز ٵنجٻ      [  331]  

 ٹجڃ دڄ ٩ذجُ ٨َٞ ٱٍ ًؽپٍ ثٽٺذټ وَ٪پڂچٍ ثٽٶٌآڃ وثٽْچڄ 
   
ځنڄ  ٲُجڃ َٶنىٻ  أمذٌڅج ځقڂو دنڄ فڂُنو عچنج َقُنً دنڄ ثٽٞنٌَِ ٵنجٻ ّنڂ٪ش ّن         [  332]  

 صٌأُ ٌَّ٪ج أٌٝ دٺغٌُ ځڄ ثٽ٪پڀ وځڄ ٽڀ َضٌأُ ١پخ و١پخ فضً َذپ٬  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩نڄ ّنٲُجڃ ٩نڄ ث٩ْڂنٔ ٩نڄ ٙنجٽـ دنڄ مذنجح ٩نڄ          [  333]  

 ٩پڀ ٖ َٶجٻ ده ٹٺچَ ٖ َچٲٴ ځچه  فُْڄ دڄ ٩ٶذز ٩ڄ ّپڂجڃ ٵجٻ 
   
چٍ إدنٌثهُڀ ٩نڄ أدنٍ ٩ُنجٛ ٩نڄ      أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ذو ثهلل عچنج أدنى ٕنهجح فنوع    [  334]  

ځغنټ ٩پنڀ ٖ َچضٲن٨ دنه ٹڂغنټ ٹچنَ ٖ       أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ    
 َچٲٴ ځچه ٱٍ ّذُټ ثهلل 

   
أمذٌڅج َ٪پً عچج ځقڂو هى دڄ إّقجٳ ٩ڄ ځىًّ دڄ َْجً ٩ڄ ٩ڂه ٵجٻ دپٮچٍ [  335]  

ٖننجهڄ ثٽچننجُ ٱُنضپؾننه هننيث وهننيث إڃ ثٽ٪پننڀ ٹجٽُچننجد٨ُ َٮأڃ ّننپڂجڃ ٹضننخ إٽننً أدننٍ ثٽننوًهثء 
ٱُچٲن٨ ثهلل دنه ٭ُنٌ وثفنو وإڃ فٺڂنز ٖ َنضٺپڀ دهنج ٹؾْنو ٖ ًوؿ ٱُنه وإڃ ٩پڂنج ٖ َننٌػ            
ٹٺچَ ٖ َچٲٴ ځچه وإڅڂج ځغټ ثٽ٪جٽڀ ٹڂغټ ًؽنټ فڂنټ ّنٌثؽج ٱنٍ ١ٌَنٴ ځ٦پنڀ َْضٞنًء        

 ده ځڄ ځٌ ده وٹټ َو٩ى ٽه دجٽنٌُ 
   
أدٍ ثّْىه ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ثٽٖنُذجڅٍ   أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽٚپش عچج ځچٚىً دڄ[  336]  

َضذ٨ ثٽٌؽټ د٪و ځىصه عٗط مٗٻ ٙنوٵز صؾنٌٌ د٪نوڇ وٙنٗر     ٩ڄ فڂجه ٩ڄ إدٌثهُڀ ٵجٻ 
 وٽوڇ ٩پُه و٩پڀ أٱٖجڇ َ٪ڂټ ده د٪وڇ 
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فوعچج ځىًّ دڄ إّڂج٩ُټ فنوعچٍ إّنڂج٩ُټ دنڄ ؽ٪ٲنٌ ثٽڂنوڅٍ ٩نڄ ثٽ٪نٗء دنڄ         [  337]  
إىث ځننجس چذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٵننجٻ  ٩ذننو ثٽننٌفڂڄ ٩ننڄ أدُننه ٩ننڄ أدننٍ هٌَننٌر ٩ننڄ ثٽ  

ثٔڅْجڃ ثڅٶ٨٢ ٩ڂپه ثٖ ځڄ عٗط ٩پڀ َچضٲ٨ ده أو ٙوٵز صؾٌٌ ٽنه أو وٽنو ٙنجٽـ َنو٩ىث     
 ٽه 
   
أمذٌڅج ٩ذُو دڄ َ٪ُٔ عچج َىڅِ ٩ڄ ٙجٽـ دڄ ًّضڀ ثٽڂَڅٍ ٩نڄ ثٽقْنڄ ٩نڄ    [  341]  

ڀ ٹضنجح ًدٺنڀ   د٪غچٍ إٽنُٺڀ ٩ڂنٌ دنڄ ثٽن٢نجح أ٩پڂٺن     أدٍ ځىًّ ثڅه ٵجٻ فُڄ ٵوٿ ثٽذٌٚر 
 وّچضٺڀ وأڅ٦ٰ ١ٌٵٺڀ  

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ فڂُو عچج ځقڂو دڄ ثٽڂ٪پً عچنج ٍَنجه دنڄ مُغڂنز ٩نڄ أدنٍ هثوه       [  340]  

ځنڄ ١پنخ ثٽ٪پنڀ    ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ّنذٌر ٩ڄ ّنذٌر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ     
 ٹجڃ ٹٲجًر ٽڂج ځًٞ  

   
 دجح ثٽٌفپز ٱٍ ١پخ ثٽ٪پڀ وثفضڂجٻ ثٽ٪چجء ٱُه 

   
ٽٶنو  أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچنج فڂنجه دنڄ ٍَنو ٩نڄ أَنىح ٩نڄ أدنٍ ٵٗدنز ٵنجٻ           [  340]  

أٵڂش ٱٍ ثٽڂوَچز عٗعج ځجٽٍ فجؽز ثٖ وٵو ٱٌ٭ش ځچهج ثٖ ثڃ ًؽنٗ ٹنجڅىث َضىٵ٪ىڅنه ٹنجڃ     
 ٌَوٌ فوَغج ٱأٵڂش فضً ٵوٿ ٱْأٽضه 

   
ّنڂ٪ش دْنٌ دنڄ    أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ عچج ثٽىٽُو دنڄ ؽنجدٌ ٩نڄ ؽنجدٌ ٵنجٻ      [  341]  

 ثڃ ٹچش ًْٹخ إٽً ځٌٚ ځڄ ثْځٚجً ٱٍ ثٽقوَظ ثٽىثفو ّْڂ٪ه  ٩ذُو ثهلل َٶىٻ 
   
أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ًٍثًر ثڅج أدى ٵ٢ڄ ٩ڂٌو دڄ ثٽهُغڀ ٩ڄ أدنٍ مپنور ٩نڄ أدنٍ     [  342]  

ٹچج څْڂ٨ ثٽٌوثَز دجٽذٌٚر ٩ڄ أٙقجح ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱپنڀ     ثٽ٪جٽُز ٵجٻ 
 إٽً ثٽڂوَچز ٱْڂ٪چجهج ځڄ أٱىثههڀ څٌٛ فضً ًٹذچج 

   
ٵنجٻ  أمذٌڅج څ٪ُڀ دڄ فڂجه عچج دٶُز ٩ڄ ٩ذو ثهلل دنڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ ثٽٶٖنٌٌُ ٵنجٻ      [  343]  

هثوه ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵټ ٽٚجفخ ثٽ٪پڀ َضني ٩ٚج ځڄ فوَو وڅ٪پُڄ ځنڄ فوَنو   
 و٢َپخ ثٽ٪پڀ فضً صچٺٌْ ثٽ٪ٚج وصچنٌٳ ثٽچ٪ٗڃ 

   
ځنپو دڄ ځجٽٸ عچج َقًُ دڄ ّ٪ُو ثْځىٌ عچنج ثٽقؾنجػ ٩نڄ فٚنُڄ دنڄ      أمذٌڅج [  344]  

١پذش ثٽ٪پنڀ ٱپنڀ أؽنوڇ أٹغنٌ ځچنه ٱنٍ       ٩ذو ثٽٌفڂڄ ځڄ آٻ ّ٪و دڄ ځ٪جى ٵجٻ ٵجٻ دڄ ٩ذجُ 
ثْڅٚجً ٱٺچش آصٍ ٱأّنأٻ ٩چنه ٱُٶنجٻ څنجةڀ ٱأصىّنو ًهثةنٍ عنڀ ثٝن٢ؾ٨ فضنً َننٌػ إٽنً            

ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱنأٵىٻ ځچني ١ىَنټ     ثٽ٦هٌ ٱُٶىٻ ځضً ٹچش ههچج َج دڄ ٩ڀ ًّىٻ ثهلل ٙپً
 ٱُٶىٻ دتِ ځج ٙچ٪ش هٗ أ٩پڂضچٍ ٱأٵىٻ أًهس ثڃ صنٌػ إٽٍ وٵو ٵُٞش فجؽضٸ  
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أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ذو ثهلل دڄ َىڅِ عچج أدى دٺٌ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ٩ڂنٌو ٩نڄ أدنٍ       [  345]  

وؽنو أٹغنٌ فنوَظ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه       ّپڂز دڄ ٩ذو ثٽنٌفڂڄ ٩نڄ دنڄ ٩ذنجُ ٵنجٻ      
٩چو هيث ثٽقٍ ځڄ ثْڅٚجً وثهلل إڃ ٹچش ِصٍ ثٽٌؽټ ځچهڀ ٱُٶجٻ هى څجةڀ ٱپى ٕنتش  وّپڀ 

 أڃ َىٵ٤ ٽٍ ٱأه٩ه فضً َنٌػ ّْض٢ُخ ديٽٸ فوَغه  
   
أمذٌڅج أدى ځ٪ڂٌ إّڂج٩ُټ دڄ إدٌثهُڀ ٩ڄ ّٲُجڃ دڄ ٩ُُچز ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ    [  346]  

 ٽى ًٱٶش دجدڄ ٩ذجُ ْٙذش ځچه ٩پڂج ٹغٌُث  أدٍ ّپڂز ٵجٻ 
   
ٹچنش آصنٍ   أمذٌڅج دٌٖ دڄ ثٽقٺڀ عچج ٩ذو ثٽنٌٍثٳ عچنج ځ٪ڂنٌ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٵنجٻ       [  347]  

 دجح ٩ٌور ٱجؽپِ دجٽذجح وٽى ٕتش ثڃ أهمټ ٽومپش وٽٺڄ إؽٖٗ ٽه 
   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ عچج ؽٌَنٌ دنڄ فنجٍٿ ٩نڄ َ٪پنً دنڄ فٺنُڀ ٩نڄ ٩ٺٌځنز          [  351]  

وّپڀ ٵپش ٽٌؽنټ ځنڄ ثْڅٚنجً َنج      ٽڂج صىٱٍ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
ٱٗڃ هپڀ ٱپچْأٻ أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱئڅهڀ ثٽُىٿ ٹغٌُ ٱٶجٻ وث٩ؾذج ٽٸ َنج  
دننڄ ٩ذننجُ أصننٌي ثٽچننجُ َقضننجؽىڃ إٽُننٸ وٱننٍ ثٽچننجُ ځننڄ أٙننقجح ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه  

صُنه  وّپڀ ځڄ صٌي ٱضٌٷ ىٽٸ وأٵذپش ٩پً ثٽڂْأٽز ٱئڃ ٹجڃ ٽُذپٮچٍ ثٽقوَظ ٩ڄ ثٽٌؽټ ٱا
وهننى ٵجةننټ ٱأصىّننو ًهثةننٍ ٩پننً دجدننه ٱضْننٲٍ ثٽننٌَـ ٩پننً وؽهننٍ ثٽضننٌثح ٱُنننٌػ ٱٌُثڅننٍ  
ٱُٶىٻ َنج دنڄ ٩نڀ ًّنىٻ ثهلل ځنج ؽنجء دنٸ ثٖ أًّنپش إٽنٍ ٱاصُنٸ ٱنأٵىٻ ثڅنج أفنٴ ثڃ آصُنٸ               
ٱجّأٽه ٩ڄ ثٽقوَظ ٵجٻ ٱذٶنٍ ثٽٌؽنټ فضنً ًآڅنٍ وٵنو ثؽضڂن٨ ثٽچنجُ ٩پنٍ ٱٶنجٻ ٹنجڃ هنيث            

 ثٽٲضً أ٩ٶټ ځچٍ  
   
أڃ ًؽننٗ ځننڄ مذٌڅننج َََننو دننڄ هننجًوڃ عچننج ثٽؾٌَننٌٌ ٩ننڄ ٩ذننو ثهلل دننڄ دٌَننور  أ[  350]  

أٙقجح ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ًفنټ إٽنً ٱٞنجٽز دنڄ ٩ذُنو وهنى دڂٚنٌ ٱٶنوٿ ٩پُنه           
وهى َڂو ٽچجٵز ٽه ٱٶجٻ ځٌفذج ٵجٻ أځج ثڅٍ ٽڀ آصٸ ٍثةٌث وٽٺڄ ّڂ٪ش ثڅج وأڅنش فنوَغج ځنڄ    

 ىڃ ٩چوٷ ځچه ٵجٻ ځج هى ٵجٻ ٹيث وٹيث  ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ًؽىس ثڃ َٺ
   

 دجح ُٙجڅز ثٽ٪پڀ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ّ٪ُو عچج ٩ذو ثٽْٗٿ دڄ فٌح ٩نڄ ٩ذنو ث٩ْپنً ٩نڄ ثٽقْنڄ      [  350]  

ثڅه همټ ثٽْىٳ ٱْجوٿ ًؽٗ دغىح ٱٶجٻ هى ٽٸ دٺيث وٹيث وثهلل ٽى ٹجڃ ٭ٌُٷ ځج أ٢٩ُضنه  
 وٖ دجة٪ج فضً ٽقٴ دجهلل ٱٶجٻ ٱ٪پضڂىهج ٱڂج ًةٍ د٪وهج ځٖضٌَج ځڄ ثٽْىٳ 

   
ثڅننه ٹننجڃ ٖ أمذٌڅننج ثٽهغننُڀ دننڄ ؽڂُننټ ٩ننڄ فْننجٿ ٩ننڄ أدننٍ ځ٪ٖننٌ ٩ننڄ إدننٌثهُڀ [  351]  

 َٖضٌٌ ځڂڄ َ٪ٌٱه  
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أمذٌڅج ځقڂو دڄ ّ٪ُو ثڅج ٩ذو ثٽْٗٿ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ثٽىٽُو ثٽڂَڅٍ ٩نڄ ٩ذُنو   [  352]  

ز فننُڄ همننټ ٕننهٌ  ٵْننڀ ځٚنن٪خ دننڄ ثٽَدُننٌ ځننجٖ ٱننٍ ٵننٌثء أهننټ ثٽٺىٱنن   دننڄ ثٽقْننڄ ٵننجٻ  
ًځٞجڃ ٱذ٪ظ إٽً ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ځ٪ٶټ دأٽٲٍ هًهڀ ٱٶجٻ ٽه ثّض٪ڄ دهج ٱٍ ٕنهٌٷ هنيث   

 ٱٌههج ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ځ٪ٶټ وٵجٻ ٽڀ څٶٌأ ثٽٶٌآڃ ٽهيث 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو دڄ أدٍ مپٰ عچنج أڅنِ دنڄ ٩ُنجٛ فنوعچٍ ٩ذُنو ثهلل دنڄ        [  353]  

ځڄ أًدنجح ثٽ٪پنڀ ٵنجٻ ثٽنيَڄ َ٪ڂپنىڃ دڂنج       ّٗٿ ٩ڂٌ أڃ ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح ٵجٻ ٽ٪ذو ثهلل دڄ 
 َ٪پڂىڃ ٵجٻ ٱڂج َچٲٍ ثٽ٪پڀ ځڄ ٙووً ثٽٌؽجٻ ٵجٻ ثٽ٢ڂ٨ 

   
ځنج آوي  أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو عچج ّنٲُجڃ دنڄ ٩ُُچنز ٩نڄ ٍَنو ٩نڄ ٢٩نجء ٵنجٻ         [  354]  

 ٍٕء إٽً ٍٕء أٍَڄ ځڄ فپڀ إٽً ٩پڀ 
   
فىٻ ٩ڄ ٩جځٌ ثٽٖ٪ذٍ ٵجٻ ٍَنڄ  أمذٌڅج ٩ٲجڃ عچج فڂجه دڄ ّپڂز ثڅج ٩جٙڀ ثْ[  355]  

 ثٽ٪پڀ فپڀ أهپه 
   
أمذٌڅج َ٪ٶىح دڄ إدٌثهُڀ عچج ٩ذو ثٽٌفڂڄ عچج ٍځ٪ز دنڄ ٙنجٽـ ٩نڄ ّنپڂز دنڄ      [  356]  

 ځج فڂټ ثٽ٪پڀ ٱٍ ځغټ ؽٌثح فپڀ وهٌثٿ ٩ڄ ١جوُ ٵجٻ 
   
ثٽ٪پنڀ  أمذٌڅج ځقڂو دڄ فڂُو عچج ؽٌٌَ ٩نڄ دنڄ ٕنذٌځز ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ ٵنجٻ ٍَنڄ        [  357]  

 فپڀ أهپه 
   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ ثڅج ځ٢ٌٯ دڄ ځجٍڃ ٩ڄ َ٪پً دنڄ ځٶْنڀ ٩نڄ وهنخ     [  361]  

 ثڃ ثٽقٺڂز صْٺڄ ثٽٶپخ ثٽىثه٧ ثٽْجٹڄ دڄ ځچذه ٵجٻ 
   
إٔننچضڀ ثٽ٪پننڀ أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ أفڂننو ٵننجٻ ّننڂ٪ش ّننٲُجڃ َٶننىٻ ٵننجٻ ٩ذُننو ثهلل     [  360]  

 وأىهذضڀ څىًڇ وٽى أهًٹچٍ وإَجٹڀ ٩ڂٌ ْوؽ٪چج  
   
أمذٌڅج ٕهجح دڄ ٩ذجه عچج ّنٲُجڃ دنڄ ٩ُُچنز ٩نڄ أځنٍ ثٽڂنٌثهٌ ٵنجٻ ٵنجٻ ٩پنٍ          [  360]  

 ص٪پڂىث ثٽ٪پڀ ٱئىث ٩پڂضڀ ٱجٹ٦ڂىث ٩پُه وٖ صٖىدىڇ دٞقٸ وٖ دپ٪خ ٱضڂؾه ثٽٶپىح 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ فڂُو عچج ؽٌٌَ ٩ڄ ثٽٲُٞټ دڄ ٭َوثڃ ٩نڄ ٩پنٍ دنڄ فْنُڄ     [  361]  

 ځڄ ٝقٸ ٝقٺز ځؼ ځؾز ځڄ ثٽ٪پڀ ٵجٻ 
   
ځنڄ أًدنجح ثٽ٪پنڀ ٵنجٻ     أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ ّٲُجڃ ثڃ ٩ڂٌ ٵنجٻ ٽٺ٪نخ   [  362]  
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 ثٽيَڄ َ٪ڂپىڃ دڂج َ٪پڂىڃ ٵجٻ ٱڂج أمٌػ ثٽ٪پڀ ځڄ ٵپىح ثٽ٪پڂجء ٵجٻ ثٽ٢ڂ٨ 
   
أمذٌڅج أفڂو دڄ فڂُو عچج ځقڂو دڄ دٌٖ عچنج ٩ذنو ثهلل دنڄ ثٽىٽُنو ٩نڄ ٩ڂنٌ ٩نڄ        [  363]  

پننً ٩ڂننٌ دننڄ ثٽچ٪ڂننجڃ ٱجصننجڇ ًّننىٻ ځٚنن٪خ دننڄ ٹچننش څننجٍٖ ٩أَننىح ٩ننڄ أدننٍ إَننجُ ٵننجٻ 
ثٽَدٌُ فُڄ فٌٞڇ ًځٞجڃ دأٽٲٍ هًهڀ ٱٶجٻ ثڃ ثْځٌُ َٶٌةنٸ ثٽْنٗٿ وٵنجٻ ثڅنج ٽنڀ څنو٧       
ٵجًةج ٌَٕٲج ثٖ وٵو وٙټ إٽُنه ځچنج ځ٪نٌوٯ ٱجّنض٪ڄ دهنيَڄ ٩پنً څٲٶنز ٕنهٌٷ هنيث ٱٶنجٻ           

   ثٵٌأ ثْځٌُ ثٽْٗٿ وٵټ ٽه ثڅج وثهلل ځج ٵٌأڅج څٌَو ده ثٽوڅُج وهًهڂهج
   

 دجح ثٽْچز ٵجُٝز ٩پً ٹضجح ثهلل 
   
أمذٌڅج أّنو دنڄ ځىّنً عچنج ځ٪جوَنز عچنج ثٽقْنڄ دنڄ ؽنجدٌ ٩نڄ ثٽڂٶنوثٿ دنڄ ځ٪نو              [  364]  

ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ فنٌٿ إٔنُجء َنىٿ مُذنٌ ثٽقڂنجً و٭ُنٌڇ        َٺٌح ثٽٺچوٌ 
ٹضنجح ثهلل ځنج    عڀ ٵجٻ ٽُىٕٸ ثٽٌؽټ ځضٺتج ٩پً أًَٺضنه َقنوط دقنوَغٍ ٱُٶنىٻ دُچچنج ودُنچٺڀ      

وؽوڅج ٱُه ځڄ فٗٻ ثّضقپپچجڇ وځج وؽوڅج ٱُه ځنڄ فنٌثٿ فٌځچنجڇ أٖ وإڃ ځنج فنٌٿ ًّنىٻ       
 ثهلل ٱهى ځغټ ځج فٌٿ ثهلل 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ُُچز ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ثٽٲَثًٌ ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ َقُنً دنڄ   [  365]  

  ثٽْچز ٵجُٝز ٩پً ثٽٶٌآڃ وٽُِ ثٽٶٌآڃ دٶجٛ ٩پً ثٽْچزأدٍ ٹغٌُ ٵجٻ 
   
ٹنجڃ ؽذٌَنټ َچنَٻ ٩پنً     أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٹغٌُ ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ فْنجڃ ٵنجٻ   [  366]  

 ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دجٽْچز ٹڂج َچَٻ ٩پُه دجٽٶٌآڃ 
   
ثٽْچز ّچضجڃ ّچز ثْمني  أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٹغٌُ ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ ځٺقىٻ ٵجٻ [  367]  

 ٹهج إٽً ٭ٌُڇ فٌػ  دهج ٱٌَٞز وصٌٹهج ٹٲٌ وّچز ثْمي دهج ٱُٞپز وصٌ
   
أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج فڂجه دڄ ّپڂز ٩ڄ َ٪پً دنڄ فٺنُڀ ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ      [  371]  

ثڅه فوط َىځج دقوَظ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٱٶنجٻ ًؽنټ ٱنٍ ٹضنجح ثهلل ځنج       ؽذٌُ 
َنننجٽٰ هننيث ٵننجٻ ثٖ أًثڅننٍ أفننوعٸ ٩ننڄ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ وص٪ننٌٛ ٱُننه     

 جڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أ٩پڀ دٺضجح ثهلل ځچٸ  دٺضجح ثهلل ٹ
   

 دجح صأوَټ فوَظ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
أمذٌڅج څ٪ُڀ دڄ فڂجه عچج ٩ذو ثٽ٪َََ دڄ ځقڂو ٩نڄ دنڄ ٩ؾنٗڃ ٩نڄ ٩نىڃ دنڄ       [  370]  

 إىث فوعضڀ دجٽقنوَظ ٩نڄ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ      ٩ذو ثهلل ٩ڄ دڄ ځْ٪ىه ثڅه ٵجٻ 
 ٱ٦چىث ده ثٽيٌ هى أهُأ وثٽيٌ هى أهوي وثٽيٌ هى ثصٶً  
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أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج ځْ٪ٌ ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ ځٌر ٩ڄ أدٍ ثٽذنضنٌٌ ٩نڄ أدنٍ ٩ذنو     [  370]  

إىث فوعضڀ ُٕتج ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٞنچىث  ثٽٌفڂڄ ثٽْپڂٍ ٩ڄ ٩پٍ ٵجٻ 
 ده ثٽيٌ هى أهوي وثٽيٌ هى ثصٶً وثٽيٌ هى أهُأ 

   
أمذٌڅج أدى ځ٪ڂنٌ إّنڂج٩ُټ دنڄ إدنٌثهُڀ ٩نڄ ٙنجٽـ دنڄ ٩ڂنٌ ٩نڄ ٩جٙنڀ دنڄ            [  371]  

ٹپُخ ٩ڄ أدُه ٩ڄ أدٍ هٌَنٌر ٵنجٻ ٹنجڃ إىث فنوط ٩نڄ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ          
ځڄ ٹيح ٩پنٍ ځض٪ڂنوث ٱپُضذنىأ ځٶ٪نوڇ ځنڄ ثٽچنجً       َٶىٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

ڂىڅٍ أفوط ٩ڄ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ     ٱٺجڃ دڄ ٩ذجُ إىث فوط ٵجٻ إىث ّڂ٪ض
 ٱپڀ صؾووڇ ٱٍ ٹضجح ثهلل أو فْچج ٩چو ثٽچجُ ٱج٩پڂىث ثڅٍ ٵو ٹيدش ٩پُه 

   
أمذٌڅننج ٩ذننو ثهلل دننڄ ٩ڂننٌثڃ عچننج ّننٲُجڃ دننڄ ٩ُُچننز ٩ننڄ ّننپُڂجڃ ثْفننىٻ ٩ننڄ      [  372]  

 إڃ أٍهو ثٽچجُ ٱٍ ٩جٽڀ أهپه ٩ٺٌځز ٵجٻ 
   

 دجح ځيثٹٌر ثٽ٪پڀ 
   
أمذٌڅج أّو دڄ ځىًّ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ثٽؾٌٌٌَ وأدٍ ّپڂز ٩ڄ أدٍ څٞنٌر ٩نڄ   [  373]  

 صيثٹٌوث ثٽقوَظ ٱئڃ ثٽقوَظ َهُؼ ثٽقوَظ  أدٍ ّ٪ُو ثٽنوًٌ ٵجٻ 
   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج أدنى ٩ىثڅنز ٩نڄ أدنٍ دٖنٌ ٩نڄ أدنٍ څٞنٌر ٩نڄ أدنٍ ّن٪ُو            [  374]  

 صيثٹٌوث ثٽقوَظ ٱئڃ ثٽقوَظ َهُؼ ثٽقوَظ  ثٽنوًٌ ٵجٻ 
   
أمذٌڅننج أدننى ځ٪ڂننٌ ٩ننڄ هٖننُڀ ٩ننڄ أدننٍ دٖننٌ ٩ننڄ أدننٍ څٞننٌر ٩ننڄ أدننٍ ّنن٪ُو   [  375]  

 صيثٹٌوث ثٽقوَظ ٱئڃ ثٽقوَظ َهُؼ ثٽقوَظ  ثٽنوًٌ ٵجٻ 
   
أمذٌڅج أدى ځ٪ڂٌ ٩ڄ أدٍ ځ٪جوَز ٩ڄ ث٩ْڂٔ ٩ڄ أدٍ دٖنٌ ٩نڄ أدنٍ څٞنٌر     [  376]  

َ٪چنٍ   ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو وثدڄ ٩پُز ٩ڄ ثٽؾٌٌٌَ ٩ڄ أدٍ څٌٞر ٩نڄ أدنٍ ّن٪ُو وأدنى ّنپڂز     
 وٱُه ٹٗٿ أٹغٌ ځڄ هيث ٩ڄ أدٍ څٌٞر ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو 

   
ثىهنخ دچنج   أمذٌڅج ځقڂو دنڄ أفڂنو عچنج ّنٲُجڃ ٩نڄ ٩ڂنٌو ٵنجٻ ٵنجٻ ٽنٍ ١نجوُ           [  377]  

 څؾجٽِ ثٽچجُ 
   
أمذٌڅننج إّننڂج٩ُټ دننڄ أدننجڃ عچننج َ٪ٶننىح دننڄ ٩ذننو ثهلل ثٽٶڂننٍ عچننج ؽ٪ٲننٌ دننڄ أدننٍ     [  411]  

صنيثٹٌوث هنيث ثٽقنوَظ ٖ َچٲپنش ځنچٺڀ ٱئڅنه       جٻ ثٽڂٮٌُر ٩ڄ ّ٪ُو دڄ ؽذٌُ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵن 
ٽُِ ځغټ ثٽٶٌآڃ ځؾڂى٧ ځقٲى٣ وإڅٺڀ ثڃ ٽڀ صيثٹٌوث هيث ثٽقوَظ َچٲپش ځنچٺڀ وٖ َٶنىٽڄ   
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 أفوٹڀ فوعش أځِ ٱٗ أفوط ثٽُىٿ دټ فوط أځِ وٽضقوط ثٽُىٿ وٽضقوط ٭وث 
   
ٽڂٮُننٌر أمذٌڅنج ځجٽنٸ دننڄ إّنڂج٩ُټ عچننج ځچنوٻ دننڄ ٩پنٍ فننوعچٍ ؽ٪ٲنٌ دننڄ أدنٍ ث       [  410]  

ًهوث ثٽقنوَظ وثّنضيٹٌوڇ ٱئڅنه إڃ ٽنڀ صنيٹٌوڇ      فوعچٍ ّ٪ُو دڄ ؽذٌُ ٵنجٻ ٵنجٻ دنڄ ٩ذنجُ     
ىهخ وٖ َٶىٽڄ ًؽټ ٽقوَظ ٵو فوعه ٵو فوعضه ځٌر ٱئڅه ځنڄ ٹنجڃ ّنڂ٪ه َنَهثه دنه ٩پڂنج       

 وَْڂ٨ ځڄ ٽڀ َْڂ٨  
   
أمذٌڅننج ثٽقٺننڀ دننڄ ثٽڂذننجًٷ ثڅننج أدننى ٩ىثڅننز ٩ننڄ َََننو دننڄ أدننٍ ٍَننجه ٩ننڄ ٩ذننو     [  410]  

 صيثٹٌوث ٱئڃ أفُجء ثٽقوَظ ځيثٹٌصه  فڂڄ دڄ أدٍ ٽُپً ٵجٻ ثٽٌ
   
أمذٌڅج ٵذُٚز وځقڂو دڄ َىّٰ ٵجٖ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ث٩ْڂٔ ٩ڄ إدٌثهُڀ ٩نڄ  [  411]  

 صيثٹٌوث ثٽقوَظ ٱئڃ ىٹٌڇ فُجصه  ٩پٶڂز ٵجٻ 
   
ٹنجڃ دنڄ   أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٵوثځز ٩ڄ ّنٲُجڃ دنڄ ٩ُُچنز ٩نڄ ٍَنجه دنڄ ّن٪و ٵنجٻ         [  412]  

 قوط ث٩ٌْثح  ٕهجح َ
   
ٹنجڃ إّنڂج٩ُټ   أمذٌڅج ځقڂو دڄ ّ٪ُو أڅذجڅج ځقڂو دڄ ٱُٞټ ٩ڄ ث٩ْڂنٔ ٵنجٻ   [  413]  

 دڄ ًؽجء َؾڂ٨ ٙذُجڃ ثٽٺضجح َقوعهڀ َضقٲ٤ ديثٷ  
   
أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ أدٍ ٩ذو ثهلل ثٽٖٶٌٌ ٩ڄ إدٌثهُڀ ٵنجٻ  [  414]  

 ئڅه ٌَُٚ ٩چوٷ ٹأڅه إځجٿ صٶٌأڇ فوط فوَغٸ ځڄ َٖضهُه وځڄ ٖ َٖضهُه ٱ
   
أمذٌڅج أدى ځ٪ڂٌ وځقڂو دڄ ّ٪ُو ٩ڄ ٩ذو ثٽْٗٿ ٩ڄ فؾجػ ٩نڄ ٢٩نجء ٩نڄ    [  415]  

 إىث ّڂ٪ضڀ ځچج فوَغج ٱضيثٹٌوڇ دُچٺڀ  دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
   
ٹچج څأصٍ ثٽقْڄ ٱئىث مٌؽچج ځنڄ  أمذٌڅج أدى ځ٪ڂٌ ٩ڄ هُٖڀ أمذٌڅج َىڅِ ٵجٻ [  416]  

 ٩چوڇ صيثٹٌڅج دُچچج  
   
أمذٌڅج ٙوٵز دنڄ ثٽٲٞنټ عچنج ٩ذنو ثهلل دنڄ وهنخ ٩نڄ ٩ڂنٌو دنڄ ثٽقنجًط ٩نڄ            [  417]  

إىث أًثه أفنوٹڀ ثڃ َنٌوٌ فنوَغج ٱپُنٌههڇ     ؽذٌُ دڄ أدٍ فٺُڀ ٩ڄ څجٱ٨ ٩ڄ دڄ ٩ڂنٌو ٵنجٻ   
 عٗعج  

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ّ٪ُو عچج ځقڂو دڄ ٱُٞټ ٩ڄ َََو ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دنڄ أدنٍ   [  401]  

ځيثٹٌصنه ٱٶنجٻ ٽننه ٩ذنو ثهلل دنڄ ٕنوثه ٌَفڂننٸ ثهلل ٹنڀ ځنڄ فننوَظ         إفُنجء ثٽقننوَظ ٽُپنً ٵنجٻ   
 أفُُضه ٱٍ ٙوًٌ ٹجڃ ٵو ځجس 
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ٹنجڃ ثٽقنجًط دنڄ    أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ّ٪ُو عچج ځقڂنو دنڄ ٱٞنُټ ٩نڄ أدُنه ٵنجٻ       [  400]  

َََو ثٽ٪ٺپٍ وثدڄ ٕذٌځز وثٽٶ٪ٶج٧ دڄ َََو وځٮٌُر إىث ٙپىث ثٽ٪ٖنجء ثِمنٌر ؽپْنىث ٱنٍ     
 دُچهڀ ثٖ أىثڃ ثٽٚذـ ثٽٲٶه ٱپڀ َٲٌٳ 

   
أمذٌڅننج ځجٽننٸ دننڄ إّننڂج٩ُټ ٵننجٻ ّننڂ٪ش ٕننٌَٺج ىٹننٌ ٩ننڄ ٽُننظ ٩ننڄ ٢٩ننجء          [  400]  

 ٖ دأُ دجٽْڂٌ ٱٍ ثٽٲٶه و١جوُ وځؾجهو ٵجٻ ٩ڄ ثعچُڄ ځچهڀ 
   
ٖ دأُ دجٽْڂٌ أمذٌڅج ځقڂو دڄ ّ٪ُو عچج ٩ذو ثٽْٗٿ ٩ڄ ٽُظ ٩ڄ ځؾجهو ٵجٻ [  401]  

 ٱٍ ثٽٲٶه 
   
صنوثًُ  ځقڂو دڄ ّ٪ُو عچنج فٲن٘ ٩نڄ دنڄ ؽنٌَؼ ٵنجٻ ٵنجٻ دنڄ ٩ذنجُ          أمذٌڅج [  402]  

 ثٽ٪پڀ ّج٩ز ځڄ ثٽپُټ مٌُ ځڄ أفُجةهج  
   
ٹچنج  أمذٌڅج أدى ځ٪ڂٌ وځقڂو دڄ ٩ًُْ ٩نڄ هٖنُڀ ثڅنج فؾنجػ ٩نڄ ٢٩نجء ٵنجٻ        [  403]  

 څأصٍ ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل ٱئىث مٌؽچج ځڄ ٩چوڇ صيثٹٌڅج ٱٺجڃ أدى ثٽَدٌُ أفٲ٦چج ٽقوَغه  
   
صيثٹٌ دڄ ٕنهجح ٽُپنز   أمذٌڅج ځٌوثڃ دڄ ځقڂو ٵجٻ ّڂ٪ش ثٽپُظ دڄ ّ٪و َٶىٻ  [ 404]  

د٪و ثٽ٪ٖجء فوَغج وهى ؽجٽِ ځضىٝتج ٵجٻ ٱڂج ٍثٻ ىٽٸ ځؾپْه فضنً أٙنذـ ٵنجٻ ځنٌوثڃ     
 ؽ٪ټ َضيثٹٌ ثٽقوَظ  

   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځقڂو عچج إهًَِ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ إّنقجٳ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٵنجٻ        [  405]  

 ثهلل دڄ ٩ذو ثهلل ٱٺأڅڂج أٱؾٌ ده دقٌث  ٹچش إىث ّأٽش ٩ذُو 
   
ٹنجڃ ثٽقنجًط   أمذٌڅج ځقڂنو دنڄ فڂُنو عچنج ؽٌَنٌ ٩نڄ ٩غڂنجڃ دنڄ ٩ذنو ثهلل ٵنجٻ           [  406]  

 ثٽ٪ٺپٍ وأٙقجده َضؾجٽْىڃ دجٽپُټ وَيٹٌوڃ ثٽٲٶه 
   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج أدى إٌّثةُټ ٩ڄ ٢٩جء دڄ ثٽْجةخ ٩ڄ أدُه ًوي ٩نڄ أدنٍ   [  407]  

 صيثٹٌوث هيث ثٽقوَظ ٱئڃ فُجصه ځيثٹٌصه  ثهلل ٵجٻ ثْفىٗ ٩ڄ ٩ذو 
   
ٵنجٻ ٩ذنو ثهلل ْٙنقجده فنُڄ     أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ فوعچج ثٽڂْن٪ىهٌ ٩نڄ ٩نىڃ ٵنجٻ     [  401]  

ٵوځىث ٩پُه هټ صؾجٽْىڃ ٵجٽىث ٽنُِ څضنٌٷ ىثٷ ٵنجٻ ٱهنټ صنَثوًوڃ ٵنجٽىث څ٪نڀ َنج أدنج ٩ذنو           
ً ثٽٺىٱز فضً َپٶجڇ ٵنجٻ ٱنئڅٺڀ   ثٽٌفڂڄ ثڃ ثٽٌؽټ ځچج ٽُٲٶو أمجڇ ٱُڂٍٖ ٱٍ ١پذه إٽً أٵٚ

 ٽڄ صَثٽىث دنٌُ ځج ٱ٪پضڀ ىٽٸ 
   



   

 

 

 

Page 93 of 254 

 

ل سنن الدارمي
ّ

 النجلد األو

آٱنز ثٽ٪پنڀ   أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽڂذجًٷ عچج ثٽىٽُو ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٵنجٻ  [  400]  
 ثٽچُْجڃ وصٌٷ ثٽڂيثٹٌر 

   
آٱننز أمذٌڅننج ؽ٪ٲننٌ دننڄ ٩ننىڃ أڅذجڅننج أدننى ٩ڂننُِ ٩ننڄ ثٽٶجّننڀ ٵننجٻ ٵننجٻ ٩ذننو ثهلل     [  400]  

 ثٽقوَظ ثٽچُْجڃ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ ّنٲُجڃ ٩نڄ ١نجًٳ ٩نڄ فٺنُڀ دنڄ ؽنجدٌ ٵنجٻ ٵنجٻ          [  401]  

 ثڃ ٽٺټ ٍٕء آٱز وآٱز ثٽ٪پڀ ثٽچُْجڃ ٩ذو ثهلل 
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ّ٪ُو عچج أدى أّجځز ٩ڄ ث٩ْڂٔ ٵجٻ ٵجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً   [  402]  

 أهپه آٱز ثٽ٪پڀ ثٽچُْجڃ وإٝج٩ضه ثڃ صقوط ده ٭ٌُ ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
٭جةپنز  أمذٌڅج ٩ٲجڃ عچج فڂجه دڄ ّپڂز أڅذجڅج أدى فڂَر ثٽضڂنجً ٩نڄ ثٽقْنڄ ٵنجٻ     [  403]  

 ثٽ٪پڀ ثٽچُْجڃ 
   
صنيثٹٌوث هنيث   أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ ٩ڂٌ ثڅنج ٹهڂنِ ٩نڄ دنڄ دٌَنور ٵنجٻ ٵنجٻ ٩پنٍ         [  404]  

 ثٽقوَظ وصَثوًوث ٱئڅٺڀ ثڃ ٽڀ صٲ٪پىث َوًُ  
   
ٹچش أفْنخ دنأڅٍ   ٻ ّڂ٪ش ّٲُجڃ َٶىٻ ٵجٻ ثٽَهٌٌ أمذٌڅج دٌٖ دڄ ثٽقٺڀ ٵج[  405]  

 أٙذش ځڄ ثٽ٪پڀ ٱؾجٽْش ٩ذُو ثهلل ٱٺأڅٍ ٹچش ٱٍ ٕ٪خ ځڄ ثٽٖ٪جح 
   

 دجح ثمضٗٯ ثٽٲٶهجء 
   
ٵپنش ٽ٪ڂنٌ دنڄ ٩ذنو     أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ٩ڄ فڂجه دڄ ّپڂز ٩ڄ فڂُو ٵنجٻ  [  406]  

پٲنىث ٵنجٻ عنڀ ٹضنخ إٽنً      ثٽ٪َََ ٽى ؽڂ٪نش ثٽچنجُ ٩پنً ٕنٍء ٱٶنجٻ ځنج َْنٌڅٍ ثڅهنڀ ٽنڀ َنض         
 ثِٱجٳ أو إٽً ثْځٚجً ٽُٶٍٞ ٹټ ٵىٿ دڂج ثؽضڂ٨ ٩پُه ٱٶهجوهڀ 

   
ځنج أفنخ ثڃ أٙنقجح    أمذٌڅج َََو ٩ڄ ثٽڂْ٪ىهٌ ٩نڄ ٩نىڃ دنڄ ٩ذنو ثهلل ٵنجٻ      [  407]  

ثٽچذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٽنڀ َنضپٲنىث ٱنئڅهڀ ٽنى ثؽضڂ٪نىث ٩پنً ٕنٍء ٱضٌٹنه ًؽنټ صنٌٷ              
 دٶىٻ أفو أمي دجٽْچز ثٽْچز وٽى ثمضپٲىث ٱأمي ًؽټ 

   
ًدڂج ًأي دڄ ٩ذجُ ثٽٌأٌ أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج فْڄ ٩ڄ ٽُظ ٩ڄ ١جوُ ٵجٻ [  411]  

 عڀ صٌٹه  
   
أمذٌڅج ثٽقؾجػ دڄ ثٽڂچهجٻ عچج فڂجه دڄ ّپڂز أڅذجڅج هٖجٿ دڄ ٩ٌور ٩ڄ ٩نٌور  [  410]  
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َش ٱٍ ثٽؾو ثڅٍ ٵو ًأ٩ڄ ځٌوثڃ دڄ ثٽقٺڀ ٵجٻ ٵجٻ ٽٍ ٩غڂجڃ دڄ ٩ٲجڃ ثڃ ٩ڂٌ ٵجٻ ٽٍ 
ًأَننج ٱننئڃ ًأَننضڀ ثڃ صضذ٪ننىڇ ٱننجصذ٪ىڇ ٵننجٻ ٩غڂننجڃ ثڃ څضذنن٨ ًأَننٸ ٱئڅننه ًٕننو وثڃ څضذنن٨ ًأٌ    

 ثٽُٖل ٵذپٸ ٱچ٪ڀ ىٌ ثٽٌأٌ ٹجڃ ٵجٻ وٹجڃ أدى دٺٌ َؾ٪په أدج 
   

 دجح ٱٍ ثٽ٪ٌٛ 
   
أمذٌڅج إدٌثهُڀ دڄ ثٽڂچيً ثٽقَثٿ عچج ځٌوثڃ دڄ ځ٪جوَنز فنوعچج ٩جٙنڀ ثْفنىٻ     [  410]  

 ً ثٽٖ٪ذٍ أفجهَظ ثٽٲٶه ٱأؽجٍهج ٽٍ ٩ٌٝش ٩پٵجٻ 
   
أمذٌڅننج إدننٌثهُڀ دننڄ ثٽڂچننيً عچننج ّننٲُجڃ دننڄ ٩ُُچننز ٵننجٻ ٵپننش ٽ٪ڂننٌو دننڄ هَچننجً      [  411]  

أّننڂ٪ش ؽننجدٌ دننڄ ٩ذننو ثهلل َٶننىٻ ٵننجٻ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٽٌؽننټ ځننٌ ٱننٍ       
 أځْٸ دچٚجٽهج ٵجٻ څ٪ڀ  ثٽڂْؾو دْهجٿ 

   
عچج ّٲُجڃ ٵجٻ ٵپش ٽ٪ذو ثٽنٌفڂڄ دنڄ ثٽٶجّنڀ أّنڂ٪ش      أمذٌڅج إدٌثهُڀ دڄ ثٽڂچيً[  412]  

أڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٹنجڃ َٶذپهنج وهنى ٙنجةڀ ٵنجٻ          أدجٷ َقوط ٩ڄ ٩جةٖز 
 څ٪ڀ  

   
ٹضخ إٽٍ ځچٚىً أمذٌڅج ثٽقْڄ دڄ أفڂو عچج ځْٺُڄ دڄ دٺٌُ فوعچج ٕ٪ذز ٵجٻ [  413]  

إٽُنٸ ٱٶنو فنوعضٸ ٵنجٻ وّنأٽش       دقوَظ ٱپٶُضه ٱٶپش أفنوط دنه ٩چنٸ ٵنجٻ أو ٽنُِ إىث ٹضذنش      
 أَىح ثٽْنضُجڅٍ ٱٶجٻ ځغټ ىٽٸ 

   
أمذٌڅج ٍٹٌَج دڄ ٩وٌ ثڅج ٩ذنو ثهلل دنڄ ثٽڂذنجًٷ ٩نڄ ځ٪ڂنٌ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٵنجٻ         [  414]  

 ٩ٌٝش ٩پُه ٹضجدج ٱٶپش أًوَه ٩چٸ ٵجٻ وځڄ فوعٸ ده ٭ٌٌُ  
   
  [415  ] َ څُُڄ فننوعچج أمذٌڅننج إدننٌثهُڀ دننڄ ثٽڂچننيً ثٽقننَثٿ عچننج هثوه دننڄ ٢٩ننجء ځننىٽً ثٽڂنن

 ٩ٌٛ ثٽٺضجح وثٽقوَظ ّىثء هٖجٿ دڄ ٩ٌور ٩ڄ أدُه ٵجٻ 
   
أمذٌڅج إدٌثهُڀ دڄ ثٽڂچيً عچج هثوه دڄ ٢٩جء ٩ڄ ؽ٪ٲٌ دڄ ځقڂو ٩ڄ أدُه ٵنجٻ  [  416]  

 ٩ٌٛ ثٽٺضجح وثٽقوَظ ّىثء 
   
ٹنجڃ ٍَنو دنڄ أّنپڀ َنٌي      أمذٌڅج إدٌثهُڀ دڄ ثٽڂچيً فنوعچج هثوه دنڄ ٢٩نجء ٵنجٻ     [  417]  

 جح وثٽقوَظ ّىثء وٹجڃ دڄ أدٍ ىَخ ٌَي ىٽٸ ٩ٌٛ ثٽٺض
   
ثڅه ٹجڃ ٌَي ثٽ٪نٌٛ وثٽقنوَظ   أمذٌڅج إدٌثهُڀ عچج ځ٢ٌٯ ٩ڄ ځجٽٸ دڄ أڅِ [  421]  

 ّىثء 
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دجح ثٽٌؽټ َٲضٍ دٍٖء عڀ َذپٮنه ٩نڄ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱٌؽن٨ إٽنً ٵنىٻ ثٽچذنٍ           

 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
ڃ ٩ڄ ث٩ْڂٔ ٵجٻ ٹجڃ إدٌثهُڀ َٶنىٻ َٶنىٿ ٩نڄ َْنجًڇ     أمذٌڅج ٵذُٚز عچج ّٲُج[  420]  

ثڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ أٵجځنه ٩نڄ َڂُچنه        ٱقوعضه ٩ڄ ّڂ٨ُ ثٽََجس ٩ڄ دڄ ٩ذجُ 
 ٱأمي ده  

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ فڂُو عچج هجًوڃ دڄ ثٽڂٮٌُر ٩نڄ ٩چذْنز دنڄ ّن٪ُو ٩نڄ مجٽنو       [  420]  

څٖنو  أدُنه ثٽڂٮُنٌر دنڄ ٕن٪ذز ٵنجٻ      دڄ ٍَو ثْڅٚجًٌ ٩ڄ ٩ٶجً دڄ ثٽڂٮٌُر دنڄ ٕن٪ذز ٩نڄ    
٩ڂٌ ثٽچجُ أّڂ٨ ځڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ أفنو ځنچٺڀ ٱنٍ ثٽؾچنُڄ ٱٶنجٿ ثٽڂٮُنٌر دنڄ         
ٕ٪ذز ٱٶجٻ ٵًٞ ٱُه ٩ذوث أو أځز ٱچٖنو ثٽچنجُ أَٞنج ٱٶنجٿ ثٽڂٶٞنٍ ٽنه ٱٶنجٻ ٵٞنً ثٽچذنٍ          

ٻ ٵٞنً  ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٽٍ ده ٩ذوث أو أځز ٱچٖو ثٽچجُ أَٞج ٱٶجٿ ثٽڂٶٍٞ ٩پُه ٱٶنج 
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩پٍ ٭ٌر ٩ذوث أو أځز ٱٶپش أصٶٍٞ ٩پٍ ٱُه ٱُڂنج ٖ أٹنټ وٖ   
ٌٕح وٖ ثّضهټ وٖ څ٢ٴ ثڃ ص٢په ٱهى أفٴ ځج ٢َټ ٱهىي ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ     
إٽُه دٍٖء ځ٪ه ٱٶجٻ إٔ٪ٌ ٱٶجٻ ٩ڂٌ ٽىٖ ځج دپٮچٍ ځڄ ٵٞجء ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

 هَضُڄ  ٽؾ٪پضه هَز دُڄ 
   
إىث أًهس ثڃ ص٪ٌٯ أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٵجٻ ٹجڃ ّٗٿ َيٹٌ ٩ڄ أَىح ٵجٻ [  421]  

 م٢أ ځ٪پڂٸ ٱؾجٽِ ٭ٌُڇ  
   
صنيثٹٌڅج دڂٺنز ثٽٌؽنټ َڂنىس     أمذٌڅج ٩ٲجڃ عچنج فڂنجه دنڄ ٍَنو فنوعچج أَنىح ٵنجٻ        [  422]  

١پننٴ دننڄ ٱٶپننش ٩ننوصهج ځننڄ َننىٿ َأصُهننج ثٽنذننٌ ٽٶننىٻ ثٽقْننڄ وٵضننجهر وأٙننقجدچج ٵننجٻ ٱپٶُچننٍ  
فذُخ ثٽ٪چٌَ ٱٶجٻ ثڅٸ ٩پٍ ٹٌَڀ وإڅٸ ځڄ أهټ دپو ثٽ٪ُڄ إٽُهڀ ٌَّ٪ز وأڅنٍ ٽْنش آځنڄ    
٩پُٸ وإڅٸ ٵپش ٵىٖ ههچج مٗٯ ٵىٻ أهټ ثٽذپو وٽْش آځڄ دٮٌُڇ ٱٶپش وٱنٍ ىث ثمنضٗٯ   
ٵجٻ څ٪ڀ ٩وصهج ځنڄ َنىٿ َڂنىس ٱپٶُنش ّن٪ُو دنڄ ؽذُنٌ ٱْنأٽضه ٱٶنجٻ ٩نوصهج ځنڄ َنىٿ صنىٱٍ              

صهج ځڄ َىٿ صىٱٍ وّأٽش ٢٩جء دڄ أدٍ ًدجؿ ٱٶجٻ ځڄ َىٿ صنىٱٍ  وّأٽش ځؾجهوث ٱٶجٻ ٩و
وّأٽش أدج ٵٗدز ٱٶجٻ ځنڄ َنىٿ صنىٱٍ وّنأٽش ځقڂنو دنڄ ّنٌَُڄ ٱٶنجٻ ځنڄ َنىٿ صنىٱٍ ٵنجٻ             
وفوعچٍ څجٱ٨ ثڃ دنڄ ٩ڂنٌ ًٝنً ثهلل ص٪نجٽً ٩چهڂنج ٵنجٻ ځنڄ َنىٿ صنىٱٍ وّنڂ٪ش ٩ٺٌځنز            

ٹنجڃ دنڄ ٩ذنجُ َٶنىٻ ځنڄ      َٶىٻ ځڄ َىٿ صىٱٍ ٵجٻ وٵجٻ ؽجدٌ دڄ ٍَو ځڄ َىٿ صىٱٍ ٵجٻ و
َىٿ صىٱٍ ٵجٻ فڂجه وّڂ٪ش ٽُغج َقنوط ٩نڄ ثٽقٺنڀ ثڃ ٩ذنو ثهلل دنڄ ځْن٪ىه ٵنجٻ ځنڄ َنىٿ          
صىٱٍ ٵجٻ وٵجٻ ٩پٍ ځنڄ َنىٿ َأصُهنج ثٽنذنٌ ٵنجٻ ٩ذنو ثهلل دنڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ أٵنىٻ ځنڄ َنىٿ             

 صىٱٍ  
   

 دجح ثٽٌؽټ َٲضٍ دجٽٍٖء عڀ ٭ٌُڇ  
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ًٷ ٩نڄ ځ٪ڂنٌ ٩نڄ ّنڂجٷ دنڄ ثٽٲٞنټ ٩نڄ        أمذٌڅج أفڂو دڄ فڂُو عچج دنڄ ثٽڂذنج  [  423]  

أصُچج ٩ڂٌ ٱٍ ثٽڂٌٖٹز ٱپڀ ٌَٖٷ عڀ أصُچنجڇ ثٽ٪نجٿ   وهخ دڄ ځچذه ٩ڄ ثٽقٺڀ دڄ ځْ٪ىه ٵجٻ 
 ثٽڂٶذټ ٱٌٖٷ ٱٶپچج ٽه ٱٶجٻ صپٸ ٩پً ځج ٵُٞچجڇ وهيڇ ٩پً ځج ٵُٞچج 

   
 دجح ٱٍ إ٦٩جٿ ثٽ٪پڀ 

   
ٹنجڃ  ٵنجٻ ٵنجٻ دنڄ ځچذنه      أمذٌڅج َ٪ٶىح دڄ إدٌثهُڀ عچنج ًوؿ عچنج فؾنجػ ثّْنىه    [  424]  

أهننټ ثٽ٪پننڀ ٱُڂننج ځٞننً َٞننچىڃ د٪پڂهننڀ ٩ننڄ أهننټ ثٽننوڅُج ٱٌُ٭ننخ أهننټ ثٽننوڅُج ٱننٍ ٩پڂهننڀ      
ٱُذيٽىڃ ٽهنڀ هڅُنجهڀ وثڃ أهنټ ثٽ٪پنڀ ثٽُنىٿ دنيٽىث ٩پڂهنڀ ْهنټ ثٽنوڅُج ٱَهنو أهنټ ثٽنوڅُج ٱنٍ              

 ٩پڂهڀ ٱٞچىث ٩پُهڀ دوڅُجهڀ  
   
ثٽٺڂُنش عچنج ٩پنٍ دنڄ وهنخ       أمذٌڅج َ٪ٶىح دڄ إدٌثهُڀ عچنج ځقڂنو دنڄ ٩ڂنٌ دنڄ     [  425]  

ځٌ ّپُڂجڃ دڄ ٩ذو ثٽڂپٸ دجٽڂوَچز وهى ٌََو ځٺز ثٽهڂوثڅٍ فوعچج ثٽٞقجٷ دڄ ځىًّ ٵجٻ 
ٱأٵجٿ دهج أَجځج ٱٶجٻ هټ دجٽڂوَچز أفو أهًٷ أفوث ځڄ أٙقجح ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ     

ٲنجء ٵنجٻ أدنى    ٱٶجٽىث ٽه أدى فجٍٿ ٱأًّټ إٽُه ٱپڂج همټ ٩پُه ٵجٻ ٽه َج أدج فنجٍٿ ځنج هنيث ثٽؾ   
فجٍٿ َج أځٌُ ثٽڂؤځچُڄ وأٌ ؽٲجء ًأَش ځچٍ ٵجٻ أصجڅٍ وؽىڇ أهټ ثٽڂوَچز وٽنڀ صنأصچٍ ٵنجٻ    
َج أځٌُ ثٽڂؤځچُڄ أ٩ُيٷ دجهلل ثڃ صٶىٻ ځج ٽڀ َٺڄ ځج ٩ٌٱضچٍ ٵذټ هنيث ثٽُنىٿ وٖ أڅنج ًأَضنٸ     
ٵننجٻ ٱجٽضٲننش ّننپُڂجڃ إٽننً ځقڂننو دننڄ ٕننهجح ثٽَهننٌٌ ٱٶننجٻ أٙننجح ثٽٖننُل وأم٢ننأس ٵننجٻ     

أدج فجٍٿ ځجٽچج څٺٌڇ ثٽڂىس ٵجٻ ْڅٺڀ أمٌدضڀ ثِمٌر و٩ڂٌصڀ ثٽوڅُج ٱٺنٌهضڀ ثڃ   ّپُڂجڃ َج
صچضٶپىث ځڄ ثٽ٪ڂٌثڃ إٽً ثٽنٌثح ٵجٻ أٙذش َج أدج فنجٍٿ ٱٺُنٰ ثٽٶنووٿ ٭نوث ٩پنً ثهلل ٵنجٻ       
أځج ثٽڂقْڄ ٱٺجٽٮجةخ َٶوٿ ٩پً أهپه وثځج ثٽڂٍْء ٱٺجِدٴ َٶوٿ ٩پً ځىٖڇ ٱذٺً ّنپُڂجڃ  

٩چو ثهلل ٵجٻ ث٩نٌٛ ٩ڂپنٸ ٩پنً ٹضنجح ثهلل ٵنجٻ وأٌ ځٺنجڃ أؽنوڇ        وٵجٻ ٽُش ٕ٪ٌٌ ځجٽچج 
ٵجٻ   إڃ ثْدٌثً ٽٲٍ څ٪ُڀ وإڃ ثٽٲؾنجً ٽٲنٍ ؽقنُڀ آل  ٵنجٻ ّنپُڂجڃ ٱنأَڄ ًفڂنز ثهلل َنج أدنج          
فجٍٿ ٵجٻ أدى فجٍٿ ًفڂز ثهلل ٵٌَخ ځڄ ثٽڂقْچُڄ ٵجٻ ٽه ّپُڂجڃ َج أدج فنجٍٿ ٱنأٌ ٩ذنجه    

ٽنه ّنپُڂجڃ ٱنأٌ ث٩ْڂنجٻ أٱٞنټ ٵنجٻ أدنى فنجٍٿ         ثهلل أٹٌٿ ٵجٻ أو ٽى ثٽڂٌوءر وثٽچهً ٵنجٻ  
أهثء ثٽٲٌثةٜ ځ٨ ثؽضچجح ثٽڂقنجًٿ ٵنجٻ ّنپُڂجڃ ٱنأٌ ثٽنو٩جء أّنڂ٨ ٵنجٻ أدنى فنجٍٿ ه٩نجء           
ثٽڂقْڄ إٽُه ٽپڂقْڄ ٵجٻ ٱأٌ ثٽٚوٵز أٱٞټ ٵجٻ ٽپْنجةټ ثٽذنجةِ وؽهنو ثٽڂٶنټ ٽنُِ ٱُهنج       

ڇ ٵننجٻ ٱننأٌ ځننڄ وٖ أىي ٵننجٻ ٱننأٌ ثٽٶننىٻ أ٩ننوٻ ٵننجٻ ٵننىٻ ثٽقننٴ ٩چننو ځننڄ صنجٱننه أو صٌؽننى 
ثٽڂؤځچُڄ أٹُِ ٵنجٻ ًؽنټ ٩ڂنټ د٢ج٩نز ثهلل وهٻ ثٽچنجُ ٩پُهنج ٵنجٻ ٱنأٌ ثٽڂنؤځچُڄ أفڂنٴ           
ٵجٻ ًؽټ ثڅق٠ ٱٍ هىي أمُه وهى ٥جٽڀ ٱذج٧ آمٌصه دوڅُجڇ ٭ٌُڇ ٵجٻ ٽنه ّنپُڂجڃ أٙنذش    
ٱڂج صٶىٻ ٱُڂج څقڄ ٱُه ٵجٻ َج أځُنٌ ثٽڂنؤځچُڄ أو ص٪ٲچنٍ ٵنجٻ ٽنه ّنپُڂجڃ ٖ وٽٺنڄ څٚنُقز         

َج أځٌُ ثٽڂؤځچُڄ ثڃ آدجءٷ ٵهٌوث ثٽچجُ دجٽْنُٰ وأمنيوث هنيث ثٽڂپنٸ ٩چنىر      صپٶُهج إٽٍ ٵجٻ 
٩پً ٭ٌُ ځٖىًر ځڄ ثٽڂْپڂُڄ وٖ ًٝج ٽهڀ فضً ٵضپىث ځچهڀ ځٶضپه ٦٩ُڂنز ٱٶنو ثًصقپنىث    
٩چهج ٱپى ٕ٪ٌس ځج ٵجٽىڇ وځج ٵُټ ٽهڀ ٱٶجٻ ٽه ًؽټ ځڄ ؽپْجةه دتِ ځج ٵپش َج أدنج فنجٍٿ   
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غنجٳ ثٽ٪پڂنجء ٽُذُچنه ٽپچنجُ وٖ َٺضڂىڅنه ٵنجٻ ٽنه ّنپُڂجڃ         ٵجٻ أدى فجٍٿ ٹيدش ثڃ ثهلل أمي ځُ
ٱٺُٰ ٽچج ثڃ څٚپـ ٵجٻ صو٩ىڃ ثٽضٚنپٰ وصڂْنٺىڃ دنجٽڂٌوءر وصٶْنڂىڃ دجٽْنىَز ٵنجٻ ٽنه        
ّپُڂجڃ ٹُٰ ٽچج دجٽڂأمي ده ٵجٻ أدى فجٍٿ صأميڇ ځڄ فپه وصٞ٪ه ٱٍ أهپه ٵجٻ ٽنه ّنپُڂجڃ   

أ٩نىى دنجهلل ٵنجٻ ٽنه ّنپُڂجڃ       هټ ٽٸ َج أدج فجٍٿ ثڃ صٚقذچج ٱضُٚخ ځچج وڅُٚخ ځچٸ ٵنجٻ 
وٽڀ ىثٷ ٵجٻ أمًٖ أڃ أًٹڄ إٽُٺڀ ُٕتج ٵپُٗ ٱُيَٶچٍ ثهلل ٝ٪ٰ ثٽقُنجر وٝن٪ٰ ثٽڂڂنجس    
ٵجٻ ٽه ّپُڂجڃ أًٱ٨ إٽُچج فىثةؾٸ ٵجٻ صچؾُچٍ ځڄ ثٽچجً وصومپچٍ ثٽؾچز ٵنجٻ ّنپُڂجڃ ٽنُِ    

هڀ ثڃ ٹنجڃ  ىثٷ إٽٍ ٵجٻ أدى فجٍٿ ٱڂجٽٍ إٽُٸ فجؽز ٭ٌُهج ٵجٻ ٱجه٧ ٽٍ ٵجٻ أدى فجٍٿ ثٽپ
ّنپُڂجڃ وٽُننٸ ٱُْنٌڇ ٽنُننٌ ثٽنوڅُج وثِمننٌر وثڃ ٹنجڃ ٩ننووٷ ٱنني دچجٙننُضه إٽنً ځننج صقننخ       
وصًٌٝ ٵجٻ ٽه ّپُڂجڃ ٵ٠ ٵجٻ أدى فجٍٿ ٵو أوؽَس وأٹغٌس ثڃ ٹچنش ځنڄ أهپنه وثڃ ٽنڀ     
صٺننڄ ځننڄ أهپننه ٱڂننج َچٲ٪چننٍ ثڃ أًځننٍ ٩ننڄ ٵننىُ ٽننُِ ٽهننج وصننٌ ٵننجٻ ّننپُڂجڃ أوٙننٍ ٵننجٻ   

ڃ ٌَثٷ فُظ څهجٷ وَٲٶوٷ فُظ أځنٌٷ ٱپڂنج منٌػ    ّأوُٙٸ وأوؽَ ٦٩ڀ ًدٸ وڅَهه ث
ځڄ ٩چوڇ د٪ظ إٽُه دڂجةنز هَچنجً وٹضنخ إٽُنه ثڃ أڅٲٶهنج وٽنٸ ٩چنوٌ ځغپهنج ٹغُنٌ ٵنجٻ ٱٌههنج            
٩پُه وٹضخ إٽُه َج أځٌُ ثٽڂؤځچُڄ أ٩ُيٷ دجهلل ثڃ َٺىڃ ّؤثٽٸ إَنجٌ هنَٖ أو ًهٌ ٩پُنٸ    

٩ڂنٌثڃ ٽڂنج   وًه    ديٻ وځج أًٝجهج ٽٸ ٱٺُٰ أًٝجهج ٽچٲٍْ وٹضخ إٽُنه ثڃ ځىّنً دنڄ   
ځجء ځوَڄ وؽو آل  ٩پُهنج ٩ًنجء   َْنٶىڃ ووؽنو ځنڄ هوڅهنڀ آل  ؽنجًَضُڄ صنَوهثڃ ٱْنأٽهڂج          
ٱٶجٽضج   ٖ څْٶٍ فضً َٚوً ثٽ٩ٌجء وأدىڅج ُٕل ٹذٌُ ٱْٶً ٽهڂج عڀ صىٽً إٽً ثٽ٦ټ ٱٶنجٻ  
ًح إڅٍ ٽڂج أڅَٽش إٽٍ ځڄ مٌُ ٱٶٌُ آل  وىٽنٸ ثڅنه ٹنجڃ ؽجة٪نج مجةٲنج ٖ َنأځڄ ٱْنأٻ ًدنه         

ْننأٻ ثٽچننجُ ٱپننڀ َٲ٢ننڄ ثٽ٩ٌننجء وٱ٢چننش ثٽؾجًَضننجڃ ٱپڂننج ًؽ٪ضننج إٽننً أدُهڂننج أمذٌصننجڇ   وٽننڀ َ
دجٽٶٚز ودٶىٽه ٱٶجٻ أدىهڂج وهى ٕ٪ُخ هيث ًؽټ ؽنجة٨ ٱٶنجٻ ٔفنوثهڂج ٱجه٩ُنه ٱپڂنج أصضنه       
٦٩ڂضه و٭٢ش وؽههج وٵجٽش   إڃ أدٍ َو٩ىٷ ٽُؾََٸ أؽنٌ ځنج ّنٶُش ٽچنج آل ٱٖنٴ ٩پنً       

وٽڀ َؾو دوث ځنڄ ثڃ َضذ٪هنج ثڅنه ٹنجڃ دنُڄ ثٽؾذنجٻ       ځىًّ فُڄ ىٹٌس   أؽٌ ځج ّٶُش ٽچج آل 
ؽجة٪نج ځْضىفٖنج ٱپڂننج صذ٪هنج هذننش ثٽنٌَـ ٱؾ٪پننش صٚنٲٴ عُجدهننج ٩پنً ٥هٌهننج ٱضٚنٰ ٽننه        
٩ؾَُصهج وٹجڅش ىثس ٩ؾَ وؽ٪ټ ځىًّ َ٪ٌٛ ځنٌر وَٮنٜ أمنٌي ٱپڂنج ٩ُنټ ٙنذٌڇ       
څجهثهننج َننج أځننز ثهلل ٹننىڅٍ مپٲننٍ وأًَچننٍ ثٽْننڂش دٶىٽننٸ ىث ٱپڂننج همننټ ٩پننً ٕنن٪ُخ إى هننى   

جٽ٪ٖجء ځهُنأ ٱٶنجٻ ٽنه ٕن٪ُخ ثؽپنِ َنج ٕنجح ٱنض٪ٔ ٱٶنجٻ ٽنه ځىّنً أ٩نىى دنجهلل ٱٶنجٻ ٽنه                د
ٕ٪ُخ ٽڀ أځج أڅش ؽجة٨ ٵجٻ دپً وٽٺچٍ أمجٯ ثڃ َٺىڃ هنيث ٩ىٝنج ٽڂنج ّنٶُش ٽهڂنج وأڅنج       
ځڄ أهټ دُش ٖ څذ٨ُ ُٕتج ځڄ هَچچج دڂټء ثًْٛ ىهذج ٱٶجٻ ٽه ٕن٪ُخ ٖ َنج ٕنجح وٽٺچهنج     

ُٰ وڅ٢٪ننڀ ثٽ٢٪ننجٿ ٱؾپننِ ځىّننً ٱأٹننټ ثڃ ٹجڅننش هننيڇ ٩ننجهصٍ و٩ننجهر آدننجةٍ څٶننٌٌء ثٽٞنن
ثٽڂجةز هَچجً ٩ىٝج ٽڂج فوعش ٱجٽڂُضز وثٽوٿ وٽقڀ ثٽنچٌََ ٱٍ فجٻ ثٖٝن٢ٌثً أفنټ ځنڄ    
هيڇ وثڃ ٹجڃ ٽقٴ ٱٍ دُش ثٽڂجٻ ٱپٍ ٱُهنج څ٦نٌثء ٱنئڃ ّنجوَش دُچچنج وإٖ ٱپنُِ ٽنٍ ٱُهنج         

 فجؽز  
   
ځْپڀ ثٽٶْنڂپٍ ثڅنج ٍَنو ثٽ٪ڂنٍ      أمذٌڅج أدى ٩غڂجڃ ثٽذٌٌٚ ٩ڄ ٩ذو ثٽ٪َََ دڄ[  426]  

َننج ٙننجفخ ثٽ٪پننڀ ث٩ڂننټ د٪پڂننٸ وأ٩نن٠ ٱٞننټ ځجٽننٸ وثفننذِ   ٩ننڄ د٪ننٜ ثٽٲٶهننجء ثڅننه ٵننجٻ  
ثٽٲٞټ ځڄ ٵىٽٸ ثٖ دٍٖء ځڄ ثٽقوَظ َچٲ٪ٸ ٩چو ًدٸ َج ٙجفخ ثٽ٪پنڀ ثڃ ثٽنيٌ ٩پڂنش    
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عڀ ٽڀ ص٪ڂټ ده ٵج٨١ فؾضٸ وځ٪يًصٸ ٩ڄ ًدٸ إىث ٽٶُضه َج ٙجفخ ثٽ٪پنڀ ثڃ ثٽنيٌ أځنٌس    
ثهلل ٽُٖٮپٸ ٩ڂج څهُش ٩چه ځڄ ځ٪ٚنُز ثهلل َنج ٙنجفخ ثٽ٪پنڀ ٖ صٺنىڅڄ ٵىَنج        ده ځڄ ١ج٩ز

ٱٍ ٩ڂټ ٭ٌُٷ ٝ٪ُٲج ٱٍ ٩ڂټ څٲْٸ َج ٙجفخ ثٽ٪پڀ ٖ َٖٮپچٸ ثٽيٌ ٽٮٌُٷ ٩ڄ ثٽنيٌ  
ٽٸ َج ٙجفخ ثٽ٪پڀ ٦٩ڀ ثٽ٪پڂجء وٍثفڂهڀ وثّضڂ٨ ځچهڀ وه٧ ځچج٩ٍضهڀ َج ٙنجفخ ثٽ٪پنڀ   

ٖ صذج٩ننوهڀ وٵننٌدهڀ و٩پڂهننڀ َننج ٙننجفخ  ٦٩ننڀ ثٽ٪پڂننجء ٽ٪پڂهننڀ وٙننٮٌ ثٽؾهننجٻ ٽؾهپهننڀ و 
ثٽ٪پڀ ٖ صقوط دقوَظ ٱٍ ځؾپِ فضً صٲهڂه وٖ صؾخ ثځنٌأ ٱنٍ ٵىٽنه فضنً ص٪پنڀ ځنج ٵنجٻ        
ٽننٸ َننج ٙننجفخ ثٽ٪پننڀ ٖ صٮضننٌ دننجهلل وٖ صٮضننٌ دجٽچننجُ ٱننئڃ ثٽٮننٌر دننجهلل صننٌٷ أځننٌڇ وثٽٮننٌر    

ڀ َننج دجٽچننجُ ثصذننج٧ هننىثهڀ وثفننيً ځننڄ ثهلل ځننج فننيًٷ ځننڄ څٲْننه وثفننيً ځننڄ ثٽچننجُ ٱضچننضه    
ٙجفخ ثٽ٪پڀ ثڅه ٖ َٺڂټ ٝىء ثٽچهجً ثٖ دجٽٖڂِ ٹيٽٸ ٖ صٺڂنټ ثٽقٺڂنز ثٖ د٢ج٩نز ثهلل    
َج ٙجفخ ثٽ٪پڀ ثڅه ٖ َٚپـ ثٽ٧ًَ ثٖ دجٽڂجء وثٽضٌثح ٹيٽٸ ٖ َٚپـ ثَٔڂجڃ ثٖ دنجٽ٪پڀ  
وثٽ٪ڂټ َج ٙجفخ ثٽ٪پڀ ٹنټ ځْنجٱٌ ځضنَوه وّنُؾو إىث ثفضنجػ إٽنً ٍثهڇ ځنج صنَوه وٹنيٽٸ          

إىث ثفضجػ إٽً ٩ڂپه ٱنٍ ثِمنٌر ځنج ٩ڂنټ ٱنٍ ثٽنوڅُج َنج ٙنجفخ ثٽ٪پنڀ إىث          ُّؾو ٹټ ٩جځټ 
أًثه ثهلل ثڃ َقٞٸ ٩پً ٩ذجهصه ٱج٩پڀ ثڅه إڅڂج أًثه ثڃ َذُڄ ٽٸ ٹٌثځضٸ ٩پُه ٱنٗ صقنىٽڄ   
إٽً ٭ٌُڇ ٱضٌؽ٨ ځڄ ٹٌثځضه إٽً هىثڅه َنج ٙنجفخ ثٽ٪پنڀ ثڅنٸ ثڃ صچٶنټ ثٽقؾنجًر وثٽقوَنو        

وَغٸ وځغټ ثٽيٌ َقوط ځنڄ ٖ َٶذنټ فوَغنه ٹڂغنټ     أهىڃ ٩پُٸ ځڄ ثڃ صقوط ځڄ ٖ َٶذټ ف
 ثٽيٌ َچجهٌ ثٽڂُش و٨َٞ ثٽڂجةور ْهټ ثٽٶذىً  

   
 دجح ٱٍ ًّجٽز ٩ذجه دڄ ٩ذجه ثٽنىثٗ ثٽٖجځٍ 

   
أمذٌڅج ٩ذو ثٽڂپٸ دڄ ّنپُڂجڃ أدنى ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ ثْڅ٢نجٹٍ ٩نڄ ٩ذنجه دنڄ ٩ذنجه          [  427]  

څ٪ڂنز ٱنٌح ىٌ ٩ٶنټ ٵنو ٕنٮټ ٵپذنه        أځج د٪و ث٩ٶپىث وثٽ٪ٶټثٽنىثٗ ثٽٖجځٍ أدى ٩ضذز ٵجٻ 
دجٽض٪ڂٴ ٱُڂج هى ٩پُه ًٌٝ ٩ڄ ثٖڅضٲج٧ دڂج َقضجػ إٽُه فضً ٙجً ٩ڄ ىٽٸ ّجهُج وځنڄ  
ٱٞټ ٩ٶټ ثٽڂٌء صٌٷ ثٽچ٦ٌ ٱُڂج ْڅ٦ٌ ٱُه فضً َٺىڃ ٱٞټ ٩ٶپه ودجٖ ٩پُنه ٱنٍ صنٌٷ    

جٖ ځچجٵٖز ځڄ هى هوڅه ٱٍ ث٩ْڂجٻ ثٽٚجٽقز أو ًؽټ ٕٮټ ٵپذه دذو٩ز ٵپو ٱُهنج هَچنه ًؽن   
هوڃ أٙقجح ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أو ثٹضٲً دٌأَه ٱُڂج ٖ ٌَي ثٽهوي ثٖ ٱُهج 
وٖ ٌَي ثٽٞٗٽز ثٖ صٌٹهج دن٩َڀ ثڅنه أمنيهج ځنڄ ثٽٶنٌآڃ وهنى َنو٩ىث إٽنً ٱنٌثٳ ثٽٶنٌآڃ           
أٱڂج ٹجڃ ٽپٶٌآڃ فڂپز ٵذپه وٵذټ أٙقجده َ٪ڂپىڃ دڂقٺڂه وَؤځچىڃ دڂضٖجدهه وٹنجڅىث ځچنه   

ثٽ٢ٌَننٴ وٹننجڃ ثٽٶننٌآڃ إځننجٿ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ وٹننجڃ    ٩پننً ځچننجً أوٝننـ  
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ إځجځنج ْٙنقجده وٹنجڃ أٙنقجده أةڂنز ٽڂنڄ د٪نوهڀ ًؽنجٻ          
ځ٪ٌوٱىڃ ځچْىدىڃ ٱٍ ثٽذپوثڃ ځضٲٶىڃ ٱٍ ثٽٌه ٩پً أٙقجح ثْهىثء ځن٨ ځنج ٹنجڃ دُنچهڀ     

نضپٲز ؽجةٌر ٩ڄ ثٽٶٚنو ځٲجًٵنز   ځڄ ثٖمضٗٯ وصْٺ٨ أٙقجح ثْهىثء دٌأَهڀ ٱٍ ّذټ ځ
ٽپٌٚثٟ ثٽڂْضٶُڀ ٱضىهش دهڀ أهٖوهڀ ٱٍ ځهجځز ځٞپز ٱأځ٪چىث ٱُهج ځض٪ْٲُڄ ٱنٍ هُناصهڀ   
ٹپڂج أفوط ٽهڀ ثٽ٢ُٖجڃ دو٩ز ٱٍ ٝٗٽضهڀ ثڅضٶپىث ځچهج إٽنً ٭ٌُهنج ْڅهنڀ ٽنڀ ٢َپذنىث أعنٌ       

ځنج َهنوٿ   ثٽْجٽٲُڄ وٽنڀ َٶضنووث دجٽڂهنجؽٌَڄ وٵنو ىٹنٌ ٩نڄ ٩ڂنٌ ثڅنه ٵنجٻ ٽََنجه هنټ صنوًٌ             
ثّٔٗٿ ٍٽز ٩جٽڀ وؽنوثٻ ځچنجٱٴ دنجٽٶٌآڃ وأةڂنز ځٞنپىڃ ثصٶنىث ثهلل وځنج فنوط ٱنٍ ٵنٌثةٺڀ           
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وأهټ ځْجؽوٹڀ ځڄ ثٽٮُذز وثٽچڂُڂز وثٽڂٍٖ دُڄ ثٽچجُ دىؽهُڄ وٽْجڅُڄ وٵو ىٹنٌ ثڃ ځنڄ   
ٹجڃ ىث وؽهُڄ ٱٍ ثٽوڅُج ٹجڃ ىث وؽهُڄ ٱٍ ثٽچجً َپٶجٷ ٙجفخ ثٽٮُذز ٱُٮضنجح ٩چنوٷ ځنڄ    

ذضه وَنجٽٲٸ إٽً ٙجفذٸ ٱُأصُه ٩چٸ دڂغپه ٱئىث هى ٵنو ٙنجح ٩چنو ٹنټ     ٌَي ثڅٸ صقخ ٭ُ
وثفو ځچٺڂج فجؽضه ومٲٍ ٩پً ٹټ وثفو ځچٺڂنج ځنج َنأصٍ ٩چنو ٙنجفذه فٞنىًڇ ٩نڄ ځنڄ         
فٌٞڇ فٞىً ثْمىثڃ و٭ُذضه ٩ڄ ځڄ ٭جح ٩چه ٭ُذز ث٩ْوثء ځنڄ فٞنٌ ځنچهڀ ٹجڅنش     

 َ ٹُنز وَٮضنجح ځنڄ ٭نجح     ٽه ثْعٌر وځڄ ٭جح ځچهڀ ٽڀ صٺڄ ٽه فٌځز َٮذڄ ځڄ فٞنٌڇ دجٽض
٩چنه دجٽٮُذنز ٱُننج ٽ٪ذنجه ثهلل أځنج ٱننٍ ثٽٶنىٿ ځنڄ ًٕننُو وٖ ځٚنپـ دنه َٶڂنن٨ هنيث ٩نڄ ځٺُوصننه           
وَننٌهڇ ٩ننڄ ٩ننٌٛ أمُننه ثٽڂْننپڀ دننټ ٩ننٌٯ هننىثهڀ ٱُڂننج ځٖننً دننه إٽننُهڀ ٱجّننضڂٺڄ ځننچهڀ    
صڂٺچىڇ ځڄ فجؽضه ٱأٹټ دوَچه ځ٨ أهَنجڅهڀ ٱنجهلل ثهلل ىدنىث ٩نڄ فنٌٿ أ٩ُنجڅٺڀ وٹٲنىث أٽْنچضٺڀ         

 ځنڄ مُنٌ وڅجٙنقىث ثهلل ٱنٍ أځنضٺڀ إى ٹچنضڀ فڂپنز ثٽٺضنجح وثٽْنچز ٱنئڃ ثٽٺضنجح ٖ            ٩چهڀ ثٖ
َچ٢ٴ فضنً َچ٢نٴ دنه وثڃ ثٽْنچز ٖ ص٪ڂنټ فضنً َ٪ڂنټ دهنج ٱڂضنً َنض٪پڀ ثٽؾجهنټ إىث ّنٺش             
ثٽ٪جٽڀ ٱپڀ َچٺٌ ځج ٥هٌ وٽڀ َأځٌ دڂج صٌٷ وٵو   أمي ثهلل ځُغجٳ ثٽيَڄ أوصىث ثٽٺضجح ٽضذُچچنه  

صٶىث ثهلل ٱئڅٺڀ ٱٍ ٍځنجڃ ًٳ ٱُنه ثٽنى٧ً وٵنټ ٱُنه ثٽنٖنى٧ وفڂنټ        ٽپچجُ وٖ َٺضڂىڅه آل  ث
ثٽ٪پڀ ځٲْووڇ ٱأفذىث ثڃ َ٪ٌٱىث دقڂپه وٹٌهنىث ثڃ َ٪ٌٱنىث دئٝنج٩ضه ٱچ٢ٶنىث ٱُنه دنجٽهىي       
ٽڂج ثهمپىث ٱُه ځڄ ثٽن٢أ وفٌٱىث ثٽٺپڀ ٩ڂج صٌٹىث ځڄ ثٽقٴ إٽً ځنج ٩ڂپنىث دنه ځنڄ دج١نټ      

ٌ ٖ َ٪ضنٌٯ دنه ٹُنٰ َهضنوٌ ثٽڂْننضوٻ     ٱنيڅىدهڀ ىڅنىح ٖ َْنضٮٲٌ ځچهنج وصٶٚنٌُهڀ صٶٚنُ      
ثٽڂْضٌٕو إىث ٹجڃ ثٽوٽُټ فجةٌث أفذىث ثٽنوڅُج وٹٌهنىث ځچَٽنز أهپهنج ٱٖنجًٹىهڀ ٱنٍ ثٽ٪نُٔ        
وٍثَپىهڀ دجٽٶىٻ وهثٱ٪ىث دجٽٶىٻ ٩ڄ أڅٲْهڀ ثڃ َچْذىث إٽً ٩ڂپهڀ ٱپڀ َضذنٌءوث ځڂنج ثڅضٲنىث    

وثڃ ّنٺش وٵنو ىٹنٌ ثڃ     ځچه وٽڀ َومپىث ٱُڂج څْذىث إٽُه أڅٲْنهڀ ْڃ ثٽ٪جځنټ دنجٽقٴ ځنضٺپڀ    
ثهلل ص٪جٽً َٶىٻ ثڅٍ ٽْش ٹټ ٹنٗٿ ثٽقٺنُڀ أصٶذنټ وٽٺچنٍ ثڅ٦نٌ إٽنً هڂنه وهنىثڇ ٱنئڃ ٹنجڃ           
هڂننه وهننىثڇ ٽننٍ ؽ٪پننش ٙننڂضه فڂننوث ووٵننجًث وثڃ ٽننڀ َننضٺپڀ وٵننجٻ ثهلل ص٪ننجٽً   ځغننټ ثٽننيَڄ  
  فڂپىث ثٽضىًثر عڀ ٽڀ َقڂپىهج آل ٽڀ َ٪ڂپىث دهج   ٹڂغټ ثٽقڂجً َقڂنټ أّنٲجًث آل ٹضذنج وٵنجٻ     

ميوث ځنج آصُچنجٹڀ دٶنىر آل  ٵنجٻ ثٽ٪ڂنټ دڂنج ٱُنه وٖ صٺضٲنىث ځنڄ ثٽْنچز دجڅضقجٽهنج دنجٽٶىٻ هوڃ             
ثٽ٪ڂنټ دهننج ٱننئڃ ثڅضقننجٻ ثٽْنچز هوڃ ثٽ٪ڂننټ دهننج ٹننيح دنجٽٶىٻ ځنن٨ إٝننج٩ز ثٽ٪پننڀ وٖ ص٪ُذننىث    
دجٽذو٧ صََچج د٪ُذهج ٱئڃ ٱْجهث أهټ ثٽذو٧ ٽُِ دَثةنو ٱنٍ ٙنٗفٺڀ وٖ ص٪ُذىهنج دٮُنج ٩پنً       

ذٮٍ ځڄ ٱْجه أڅٲْنٺڀ وٽنُِ َچذٮنٍ ٽپڂ٢ذنخ ثڃ َنوثوٌ ثٽڂٌٝنً دڂنج َذنٌةهڀ         أهپهج ٱئڃ ثٽ
وَڂٌٝننه ٱئڅننه إىث ځننٌٛ ثٕننضٮټ دڂٌٝننه ٩ننڄ ځننوثوثصهڀ وٽٺننڄ َچذٮننٍ ثڃ َپننضڂِ ٽچٲْننه   
ثٽٚقز ٽُٶىي ده ٩پنً ٩نٗػ ثٽڂٌٝنً ٱپنُٺڄ أځنٌٹڀ ٱُڂنج صچٺنٌوڃ ٩پنً إمنىثڅٺڀ څ٦نٌث           

څٺڀ وثڃ صٺىڅننىث ځنن٨ ىٽننٸ  ځننچٺڀ ْڅٲْننٺڀ وڅٚننُقز ځننچٺڀ ٽننٌدٺڀ وٕننٲٶز ځننچٺڀ ٩پننً إمننىث    
د٪ُىح أڅٲْٺڀ أ٩چج ځچٺڀ د٪ُىح ٭ٌُٹڀ وثڃ َْضٲ٢ڀ د٪ٞٺڀ د٪ٞج ثٽچُٚقز وثڃ َق٦ً 
٩چوٹڀ ځڄ ديٽهج ٽٺڀ وٵذپهج ځچٺڀ وٵو ٵنجٻ ٩ڂنٌ دنڄ ثٽن٢نجح ًٝنً ثهلل ص٪نجٽً ٩چنه ًفنڀ         
ثهلل ځننڄ أهننوي إٽننٍ ٩ُننىدٍ صقذننىڃ ثڃ صٶىٽننىث ٱُقضڂننټ ٽٺننڀ وثڃ ٵُننټ ٽٺننڀ ځغننټ ثٽننيٌ ٵپننضڀ     

ووڃ ٩پً ثٽچنجُ ٱُڂنج صچٺنٌوڃ ځنڄ أځنىًهڀ وصنأصىڃ ځغنټ ىٽنٸ أٱنٗ صقذنىڃ أڃ           ٭ٞذضڀ صؾ
َؤمنني ٩پننُٺڀ ثصهڂننىث ًأَٺننڀ وًأٌ أهننټ ٍځننجڅٺڀ وصغذضننىث ٵذننټ ثڃ صٺپڂننىث وص٪پڂننىث ٵذننټ ثڃ     
ص٪ڂپىث ٱئڅه َأصٍ ٍځجڃ َٖضذه ٱُه ثٽقٴ وثٽذج١ټ وَٺىڃ ثٽڂ٪ٌوٯ ٱُه ځچٺٌث وثٽڂچٺنٌ ٱُنه   



   

 

 

 

Page 100 of 254 

 

ل سنن الدارمي
ّ

 النجلد األو

ذج٩وڇ وځضقذخ إٽُه دڂنج َذٮٞنه ٩پُنه ٵنجٻ ثهلل ص٪نجٽً        ځ٪ٌوٱج ٱڂچٺڀ ځٶضٌح إٽً ثهلل دڂج َ
أٱڂڄ ٍَڄ ٽه ّىء ٩ڂپه ٱٌآڇ فْچج آل  ثَِز ٱ٪پُٺڀ دجٽىٵىٯ ٩چو ثٽٖذهجس فضً َذٌٍ ٽٺنڀ  
وثٝـ ثٽقٴ دجٽذُچز ٱئڃ ثٽوثمټ ٱُڂج ٖ َ٪پڀ دٮٌُ ٩پڀ آعڀ وځڄ څ٦ٌ هلل څ٦ٌ ثهلل ٽه ٩پنُٺڀ  

ٌ ثٽڂجُٝڄ ٱُه وٽنى ثڃ ثْفذنجً وثٽٌهذنجڃ ٽنڀ     دجٽٶٌآڃ ٱأصڂىث ده وأځىث ده و٩پُٺڀ د٢پخ أع
َضٶىث ٍوثٻ ځٌثصذهڀ وٱْجه ځچَٽضهڀ دئٵجځز ثٽٺضجح وصذُجڅه ځج فٌٱىڇ وٖ ٹضڂىڇ وٽٺچهڀ ٽڂج 
مجٽٲىث ثٽٺضجح دأ٩ڂجٽهڀ ثٽضڂْىث ثڃ َنو٩ىث ٵىځهڀ ٩ڂنج ٙنچ٪ىث ځنجٱنز ثڃ صٲْنو ځچنجٍٽهڀ      

ڀ َْض٢ُ٪ىث صقٌَٲه ٹضڂىڇ ٱْنٺضىث  وثڃ َضذُڄ ٽپچجُ ٱْجههڀ ٱقٌٱىث ثٽٺضجح دجٽضٲٌُْ وځج ٽ
٩ڄ ٙچ٨ُ أڅٲْهڀ إدٶجء ٩پً ځچجٍٽهڀ وّٺضىث ٩ڂج ٙچ٨ ٵىځهڀ ځٚجڅ٪ز ٽهڀ وٵنو أمني ثهلل   

 ځُغجٳ ثٽيَڄ أوصىث ثٽٺضجح ٽُذُچچه ٽپچجُ وٖ َٺضڂىڅه دټ ځجٽىث ٩پُه وًٱٶىث ٽهڀ ٱُه 
   

 ٹضجح ثٽ٢هجًر 
   

 دجح ٱٌٛ ثٽىٝىء وثٽٚٗر 
   
دنڄ ٩ذنو ثٽقڂُنو عچنج ّنپُڂجڃ دنڄ ثٽڂٮُنٌر ٩نڄ عجدنش ٩نڄ أڅنِ دنڄ              أمذٌڅج ٩پٍ[  431]  

ٽڂنج څهُچنج أڃ څذضنوٌء ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٹنجڃ َ٪ؾذچنج ثڃ َٶنوٿ ثٽذنووٌ            ځجٽٸ ٵنجٻ  
وث٩ٌْثدٍ ثٽ٪جٵټ ٱُْأٻ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وڅقڄ ٩چوڇ ٱذُچنج څقنڄ ٹنيٽٸ إى ؽنجء     

ُنه وّنپڀ ٱٶنجٻ َنج ځقڂنو ثڃ ًّنىٽٸ أصجڅنج        أ٩ٌثدٍ ٱؾغج دنُڄ َنوٌ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پ    
ٱ٩َڀ ٽچج ثڅٸ ص٩َڀ ثڃ ثهلل أًّپٸ ٱٶجٻ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٙوٳ ٵجٻ ٱذجٽيٌ ًٱ٨ 
ثٽْڂجء ود٠ْ ثًْٛ وڅٚنخ ثٽؾذنجٻ آهلل أًّنپٸ ٱٶنجٻ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ څ٪نڀ          

پنز ٱٶنجٻ ثٽچذنٍ    ٵجٻ ٱئڃ ًّىٽٸ ٩ٍڀ ٽچج ثڅٸ ص٩َڀ ثڃ ٩پُچج مڂِ ٙپىثس ٱٍ ثٽُنىٿ وثٽپُ 
ٙوٳ ٵجٻ ٱذجٽيٌ أًّپٸ آهلل أځنٌٷ دهنيث ٱٶنجٻ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ څ٪نڀ ٵنجٻ ٱنئڃ           
ًّىٽٸ ٩ٍڀ ٽچج ثڅٸ ص٩َڀ ثڃ ٩پُچج ٙىٿ ٕهٌ ٱٍ ثٽْنچز ٱٶنجٻ ثٽچذنٍ ٙنوٳ ٵنجٻ ٱذجٽنيٌ       
أًّپٸ آهلل أځٌٷ دهيث ٵجٻ څ٪ڀ ٵجٻ ٱئڃ ًّىٽٸ ٩ٍنڀ ٽچنج ثڅنٸ صن٩َڀ ثڃ ٩پُچنج ٱنٍ أځىثٽچنج        

جٻ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٙنوٳ ٵنجٻ ٱذجٽنيٌ أًّنپٸ آهلل أځنٌٷ دهنيث ٱٶنجٻ            ثٽَٹجر ٱٶ
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ څ٪ڀ ٵجٻ ٱنئڃ ًّنىٽٸ ٩ٍنڀ ٽچنج ثڅنٸ صن٩َڀ إڃ ٩پُچنج ثٽقنؼ إٽنً          
ثٽذُش ځڄ ثّض٢ج٧ إٽُه ّذُٗ ٱٶجٻ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٙنوٳ ٵنجٻ ٱذجٽنيٌ أًّنپٸ       

 ٩پُه وّپڀ څ٪ڀ ٵجٻ ٱىثٽنيٌ د٪غنٸ دنجٽقٴ ٖ أه٧ ځنچهڄ     آهلل أځٌٷ دهيث ٵجٻ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل
ٕننُتج وٖ أؽننجوٍهڄ ٵننجٻ عننڀ وعننخ ث٩ٌْثدننٍ ٱٶننجٻ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ إڃ ٙننوٳ  

 ث٩ٌْثدٍ همټ ثٽؾچز  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َََو عچج دڄ ٱٞنُټ عچنج ٢٩نجء دنڄ ثٽْنجةخ ٩نڄ ّنجٽڀ دنڄ أدنٍ          [  430]  

ٽً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٱٶنجٻ ثٽْنٗٿ ٩پُنٸ     ؽجء أ٩ٌثدٍ إثٽؾ٪و ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
َج ٭ٗٿ دچٍ ٩ذو ثٽڂ٢پخ ٱٶجٻ ٩پُٸ وٵجٻ ثڅٍ ًؽنټ ځنڄ أمىثٽنٸ ځنڄ دچنٍ ّن٪و دنڄ دٺنٌ         
وأڅننج ًّننىٻ ٵننىځٍ إٽُننٸ ووثٱننوهڀ وأڅننٍ ّننجةپٸ ٱڂٖننوه ځْننأٽضٍ إٽُننٸ وځچجٕننوٷ ٱڂٖننوه      
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ڄ هى منجٽٴ  ځچجٕوصٍ إَجٷ ٵجٻ مي ٩چٸ َج أمج دچٍ ّ٪و ٵجٻ ځڄ مپٶٸ ومپٴ ځڄ ٵذپٸ وځ
ځڄ د٪وٷ ٵجٻ ثهلل ٵجٻ ٱچٖوصٸ ديٽٸ أهى أًّپٸ ٵنجٻ څ٪نڀ ٵنجٻ ځنڄ مپنٴ ثٽْنڂجوثس ثٽْنذ٨        
وثًُْٝڄ ثٽْذ٨ وأؽٌي دُچهڄ ثٽنٌٍٳ ٵنجٻ ثهلل ٵنجٻ ٱچٖنوصٸ دنيٽٸ هنى أًّنپٸ ٵنجٻ څ٪نڀ          
ٵننجٻ ثڅننج وؽننوڅج ٱننٍ ٹضجدننٸ وأځٌصچننج ًّننپٸ ثڃ څٚننپٍ ٱننٍ ثٽُننىٿ وثٽپُپننز مڂننِ ٙننپىثس      

هى أځٌٷ ٵجٻ څ٪نڀ ٵنجٻ ٱئڅنج وؽنوڅج ٱنٍ ٹضجدنٸ وأځٌصچنج ًّنپٸ أڃ         ٽڂىثٵُضهج ٱچٖوصٸ ديٽٸ أ
څأميڃ فىثٍٕ أځىثٽچج ٱچٌههج ٩پً ٱٶٌثةچج ٱچٖوصٸ ديٽٸ أهى أځٌٷ ديٽٸ ٵجٻ څ٪نڀ عنڀ ٵنجٻ    
أځج ثٽنجځْز ٱپْش دْجةپٸ ٩چهج وٖ أًح ٽٍ ٱُهج عڀ ٵجٻ أځج وثٽيٌ د٪غٸ دنجٽقٴ ٩ْڂپنڄ   

  ٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ فضننً دننوس   دهننج وځننڄ أ١ننج٩چٍ ځننڄ ٵننىځٍ عننڀ ًؽنن٨ ٱٞننقٸ ثٽچذنن
 څىثؽيڇ عڀ ٵجٻ وثٽيٌ څٲٍْ دُوڇ ٽتڄ ٙوٳ ٽُومپڄ ثٽؾچز  

   
أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ فڂُننو عچننج ّننپڂز فننوعچٍ دننڄ إّننقجٳ فننوعچٍ ّننپڂز دننڄ ٹهُننټ  [  430]  

د٪نظ دچنى ّن٪و    وځقڂو دڄ ثٽىٽُو دڄ څىَٲ٨ ٩ڄ ٹٌَخ ځىٽً دڄ ٩ذجُ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
ٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶوٿ ٩پُه ٱأڅنجك د٪ُنٌڇ ٩پنً    دڄ دٺٌ ٝڂجٿ دڄ ع٪پذز إٽً ًّى

دننجح ثٽڂْننؾو عننڀ ٩ٶپننه عننڀ همننټ ثٽڂْننؾو وًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ؽننجٽِ ٱننٍ       
أٙقجده وٹجڃ ٝڂجٿ ًؽٗ ؽپوث إٔ٪ٌ ىث ٭وٌَصُڄ فضً وٵٰ ٩پً ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل  

پُنه وّنپڀ أڅنج دنڄ ٩ذنو      ٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ أَٺڀ دڄ ٩ذو ثٽڂ٢پنخ ٱٶنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩    
ثٽڂ٢پخ ٵجٻ ځقڂو ٵجٻ څ٪ڀ ٵنجٻ َنج دنڄ ٩ذنو ثٽڂ٢پنخ إڅنٍ ّنجةپٸ وځٮپن٤ ٱنٍ ثٽڂْنأٽز ٱنٗ            
صؾوڃ ٱٍ څٲْٸ ٵجٻ ٖ أؽو ٱٍ څٲٍْ ٱْټ ٩ڂج دوث ٽٸ ٵجٻ إڅٍ أڅٖوٷ دجهلل إٽهٸ وإٽه ځنڄ  
 ٹجڃ ٵذپٸ وإٽه ځڄ هى ٹجةڄ د٪وٷ آهلل د٪غٸ إٽُچنج ًّنىٖ ٵنجٻ ثٽپهنڀ څ٪نڀ ٵنجٻ ٱأڅٖنوٷ دنجهلل        
إٽهٸ وإٽه ځڄ ٹجڃ ٵذپٸ وإٽه ځڄ هى ٹنجةڄ د٪نوٷ ثهلل أځنٌٷ أڃ څ٪ذنوڇ وفنوڇ ٖ څٖنٌٷ دنه        
ُٕتج وأڃ څنپ٨ هيڇ ثْڅوثه ثٽضٍ ٹجڅش آدجوڅج ص٪ذوهج ځنڄ هوڅنه ٵنجٻ ثٽپهنڀ څ٪نڀ ٵنجٻ ٱأڅٖنوٷ        
دجهلل إٽهٸ وإٽه ځڄ ٹجڃ ٵذپٸ وإٽه ځڄ هى ٹجةڄ د٪نوٷ آهلل أځنٌٷ أڃ څٚنپٍ هنيڇ ثٽٚنىثس      

ڀ څ٪نڀ عنڀ ؽ٪نټ َنيٹٌ ٱنٌثةٜ ثّٔنٗٿ ٱٌَٞنز ٱٌَٞنز ثٽَٹنجر وثٽٚنُجٿ           ثٽنڂِ ٵجٻ ثٽپهن 
وثٽقؼ وٌٕثة٨ ثّٔٗٿ ٹپهج وَچجٕوڇ ٩چو ٹټ ٱٌَٞز ٹڂج څجٕنوڇ ٱنٍ ثٽضنٍ ٵذپهنج فضنً إىث      
ٱنن٫ٌ ٵننجٻ ٱننئڅٍ إٔننهو أڃ ٖ إٽننه إٖ ثهلل وإٔننهو أڃ ځقڂننوث ٩ذننوڇ وًّننىٽه وّننأوهٌ هننيڇ      

وٖ أڅٶن٘ عنڀ ثڅٚنٌٯ إٽنً د٪ُنٌڇ ٱٶنجٻ        ثٽٲٌَٞز وثؽضچخ ځج څهُضچٍ ٩چه عڀ ٵجٻ ٖ أٍَنو 
ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ فنُڄ وٽنً إڃ َٚنوٳ ىو ثٽ٪ٶُٚنضُڄ َنومټ ثٽؾچنز ٱنأصً           
إٽً د٪ٌُڇ ٱأ١پٴ ٩ٶجٽه عڀ مٌػ فضً ٵوٿ ٵىځه ٱجؽضڂ٪ىث إٽُنه ٱٺنجڃ أوٻ ځنج صٺپنڀ أڃ ٵنجٻ      

ٵجٻ وَپٺنڀ   دأّش ثٽٗس وثٽ٪َي ٵجٽىث ځه َج ٝڂجٿ ثصٴ ثٽذٌٗ وثصٴ ثٽؾچىڃ وثصٴ ثٽؾيثٿ
إڅهڂج وثهلل ٖ صٌٞثڃ وٖ صچٲ٪نجڃ إڃ ثهلل ٵنو د٪نظ ًّنىٖ وأڅنَٻ ٩پُنه ٹضجدنج ثّنضچٶيٹڀ دنه          
ځڂج ٹچضڀ ٱُه وأڅٍ إٔهو أڃ ٖ إٽه إٖ ثهلل وأڃ ځقڂوث ٩ذوڇ وًّنىٽه وٵنو ؽتنضٺڀ ځنڄ ٩چنوڇ      
دڂج أځنٌٹڀ دنه وڅهنجٹڀ ٩چنه ٵنجٻ ٱنىثهلل ځنج أځْنً ځنڄ ىٽنٸ ثٽُنىٿ وٱنٍ فجٝنٌڇ ًؽنټ وٖ               

 ٖ ځْپڂج ٵجٻ َٶىٻ دڄ ٩ذجُ ٱڂج ّڂ٪چج دىثٱو ٵىٿ ٹجڃ أٱٞټ ځڄ ٝڂجٿ دڄ ع٪پذز  ثځٌأر إ
   

 دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽ٢هىً  
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أمذٌڅج ځْپڀ دڄ إدٌثهُڀ عچج أدجڃ هى دڄ َََو عچج َقًُ دنڄ أدنٍ ٹغُنٌ ٩نڄ ٍَنو      [  431]  

ثٽ٢هننىً ٩نڄ أدننٍ ّنٗٿ ٩ننڄ أدنٍ ځجٽننٸ ثْٕن٪ٌٌ ثڃ څذننٍ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُننه وّنپڀ ٵننجٻ       
٢ٌ ثَٔڂجڃ وثٽقڂنو هلل َڂنٓ ثٽڂُنَثڃ وٖ إٽنه ثٖ ثهلل وثهلل أٹذنٌ َڂنٓ ځنج دنُڄ ثٽْنڂجوثس          ٕ

وثًْٛ وثٽٚننٗر څننىً وثٽٚننوٵز دٌهننجڃ وثٽىٝننىء ٝننُجء وثٽٶننٌآڃ فؾننز ٽننٸ أو ٩پُننٸ 
 وٹټ ثٽچجُ َٮووث ٱذجة٨ څٲْه ٱڂ٪ضٶهج أو ځىدٶهج  

   
  [432  ]  ٌ ٌ ثٽچهنوٌ ٩نَ وؽنټ    فوعچج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ ٕ٪ذز ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ٩نڄ ؽن

٩ٶوهڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ َوٌ أو ٵجٻ ٩ٶوهڄ ٱٍ َنوڇ  ځڄ دچٍ ّپُڀ ٵجٻ 
وَوڇ ٱٍ َوٌ ّذقجڃ ثهلل څٰٚ ثٽڂَُثڃ وثٽقڂو هلل َڂنٓ ثٽڂُنَثڃ وثهلل أٹذنٌ َڂنٓ ځنج دنُڄ       

 ثٽْڂجء وثًْٛ وثٽىٝىء څٰٚ ثَٔڂجڃ وثٽٚىٿ څٰٚ ثٽٚذٌ 
   
ّنٰ عچنج ّنٲُجڃ ٩نڄ ځچٚنىً وث٩ْڂنٔ ٩نڄ ّنجٽڀ دنڄ أدنٍ           فوعچج ځقڂو دڄ َى[  433]  

ثٽؾ٪و ٩نڄ عىدنجڃ ځنىٽً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل            
ثّضٶُڂىث وٽڄ صقٚىث وث٩پڂنىث ثڃ مُنٌ أ٩ڂنجٽٺڀ ثٽٚنٗر وٵنجٻ ثِمنٌ ثڃ ځنڄ        ٩پُه وّپڀ 

 مٌُ أ٩ڂجٽٺڀ ثٽٚٗر وٽڄ َقجٱ٤ ٩پً ثٽىٝىء ثٖ ځؤځڄ  
   
فوعچج َقًُ دڄ دٌٖ عچج ثٽىٽُو دنڄ ځْنپڀ عچنج أدنى عىدنجڃ ٵنجٻ فنوعچٍ فْنجڃ دنڄ          [  434]  

٢٩ُز ثڃ أدج ٹذٖز ثٽْپىٽٍ فوعه ثڅه ّڂ٨ عىدجڃ ځنىٽً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ      
ّنوهوث وٵنجًدىث ومُنٌ أ٩ڂنجٽٺڀ ثٽٚنٗر وٽنڄ       َٶىٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ      

 َقجٱ٤ ٩پً ثٽىٝىء ثٖ ځؤځڄ  
   

 دجح ٵىٽه ص٪جٽً   إىث ٵڂضڀ إٽً ثٽٚٗر ٱج٭ْپىث وؽىهٺڀ آل  ثَِز  
   
فوعچج ٩ذو ثٽٚڂو دڄ ٩ذو ثٽىثًط عچج ٕن٪ذز عچنج ځْن٪ىه دنڄ ٩پنٍ ٩نڄ ٩ٺٌځنز        [  435]  

ثڃ ّ٪وث ٹجڃ َٚپٍ ثٽٚپىثس ٹپهج دىٝىء وثفو وثڃ ٩پُج ٹجڃ َضىٝأ ٽٺټ ٙنٗر وصنٗ   
 هٺڀ آل  وأَوَٺڀ  هيڇ ثَِز   إىث ٵڂضڀ إٽً ثٽٚٗر ٱج٭ْپىث وؽى

   
أمذٌڅج أفڂو دڄ مجٽو عچج ځقڂو هى دڄ إّنقجٳ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ َقُنً دنڄ فذنجڃ        [  436]  

٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌ ٵجٻ ٵپش أًأَش صىٝنأ دنڄ ٩ڂنٌ ٽٺنټ ٙنٗر ١نجهٌث أو       
٭ٌُ ١جهٌ ٩ڀ ىٽٸ ٵجٻ فوعضه أّڂجء دچش ٍَو دڄ ثٽن٢جح ثڃ ٩ذو ثهلل دڄ فچ٦پز دڄ أدٍ 

ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أځٌ دجٽىٝىء ٽٺټ ٙٗر ١جهٌث أو ٭ٌُ ج أڃ ٩جځٌ فوعه
١جهٌ ٱپڂج ٕٴ ىٽٸ ٩پُه أځٌ دجٽْىثٷ ٽٺټ ٙٗر وٹجڃ دنڄ ٩ڂنٌ َنٌي ثڃ دنه ٩پنً ىٽنٸ       

 ٵىر ٱٺجڃ ٖ َو٧ ثٽىٝىء ٽٺټ ٙٗر 
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أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ٩پٶڂز دڄ ځٌعنو ٩نڄ دنڄ دٌَنور ٩نڄ      [  437]  
ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َضىٝأ ٽٺنټ ٙنٗر فضنً ٹنجڃ َنىٿ ٱنضـ       ٵجٻ ٵجٻ  أدُه

ځٺز ٙپً ثٽٚپىثس دىٝىء وثفو وځْـ ٩پً مٲُه ٱٶنجٻ ٽنه ٩ڂنٌ ًأَضنٸ ٙنچ٪ش ٕنُتج       
ٽڀ صٺڄ صٚچ٪ه ٵجٻ إڅٍ ٩ڂوث ٙچ٪ش َج ٩ڂٌ ٵنجٻ أدنى ځقڂنو ٱنوٻ ٱ٪نټ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً        

ىث ٵڂضڀ إٽً ثٽٚٗر ٱج٭ْنپىث وؽنىهٺڀ آل  ثَِنز    ثهلل ٩پُه وّپڀ ثڃ ځ٪چً ٵىٻ ثهلل ص٪جٽً   إ
ٽٺټ ځقوط ٽُِ ٽپ٢جهٌ وځچه ٵىٻ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٖ وٝنىء ثٖ ځنڄ فنوط        

 وثهلل أ٩پڀ 
   

 دجح ٱٍ ثٽيهجح إٽً ثٽقجؽز 
   
أمذٌڅج َ٪پً دڄ ٩ذُو عچج ځقڂو دڄ ٩ڂٌو ٩ڄ أدٍ ّپڂز ٩ڄ ثٽڂٮٌُر دڄ ٕن٪ذز  [  441]  

 ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٱنٍ د٪نٜ أّنٲجًڇ وٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً        ٹچش ځ٨ ًّىٻ ثهللٵجٻ 
 ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ىهخ إٽً ثٽقجؽز أد٪و 

   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج ؽٌٌَ دڄ فجٍٿ ٩ڄ دڄ ّنٌَُڄ ٩نڄ ٩ڂنٌو دنڄ وهنخ ٩نڄ       [  440]  

ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث صذنٌٍ صذج٩نو ٵنجٻ أدنى ځقڂنو هنى       ثٽڂٮٌُر دڄ ٕ٪ذز ٵجٻ 
 ثْهح 

   
 دجح ثٽضْضٌ ٩چو ثٽقجؽز  

   
أمذٌڅننج أدننى ٩جٙننڀ عچننج عننىً دننڄ َََننو عچننج فٚننُڄ ثٽقڂُننٌٌ أمذٌڅننج أدننى ّنن٪ُو  [  440]  

ځنڄ ثٹضقنټ ٱپُنىصٌ ځنڄ     ثٽنٌُ ٩ڄ أدٍ هٌَنٌر ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ        
ٱ٪ټ ىٽٸ ٱٶو أفْڄ وځڄ ٖ ٱٗ فٌػ ځڄ ثّضؾڂٌ ٱپُىصٌ ځڄ ٱ٪ټ ٱٶو أفْڄ وځنڄ ٖ ٱنٗ   

ػ ځڄ أٹټ ٱپُضنپټ ٱڂج صنپنټ ٱپنُپٲ٤ وځنج ٖٷ دپْنجڅه ٱپُذضپن٨ ځنڄ أصنً ثٽٮنجة٠ ٱپُْنضضٌ          فٌ
ٱئڃ ٽڀ َؾو إٖ ٹغُخ ًځټ ٱپُْضودٌڇ ٱئڃ ثٽُٖج١ُڄ َض٩ٗذىڃ دڂٶج٩و دچٍ آهٿ ځڄ ٱ٪ټ ٱٶو 

 أفْڄ وځڄ ٖ ٱٗ فٌػ  
   
٩نڄ   أمذٌڅج فؾجػ دڄ ځچهجٻ عچج ځهوٌ عچنج ځقڂنو دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ أدنٍ َ٪ٶنىح       [  441]  

ٹجڃ أفنخ ځنج ثّنضضٌ دنه     ثٽقْڄ دڄ ّ٪و ځىٽً ثٽقْڄ دڄ ٩پٍ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ؽ٪ٲٌ ٵجٻ 
 ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٽقجؽز هوٯ أو فجةٔ څنټ  

   
 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ثّضٶذجٻ ثٽٶذپز دٮجة٠ أو دىٻ  

   
أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ٩ڄ دڄ ؽٌَؼ ٩ڄ ٩ذو ثٽٺٌَڀ ٩ڄ ثٽىٽُو دڄ ځجٽٸ ٩نڄ ٩ذنو   [  442]  

٩ڄ ځقڂو دڄ ٵُِ ځىٽً ّهټ دڄ فچُٰ ٩ڄ ّنهټ دنڄ فچُنٰ ثڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل      ثٽٶُِ 
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أڅش ًّىٽٍ إٽً أهټ ځٺز ٱٶنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٶنٌأ       ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ٽه 
 ٩پُٺڀ ثٽْٗٿ وَأځٌٹڀ إىث مٌؽضڀ ٱٗ صْضٶذپىث ثٽٶذپز وٖ صْضودٌوهج  

   
هٌٌ ٩ڄ ٢٩نجء دنڄ ٍَنو ٩نڄ أدنٍ أَنىح       أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج دڄ ٩ُُچز ٩ڄ ثٽَ[  443]  

إىث أصُضڀ ثٽٮجة٠ ٱٗ صْضٶذپىث ثٽٶذپز دٮنجة٠ وٖ دنىٻ وٖ   ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
صْننضودٌوهج ٵننجٻ عننڀ ٵننجٻ أدننى أَننىح ٱٶننوځچج ثٽٖننجٿ ٱىؽننوڅج ځننٌثفُٜ ٵننو دچُننش ٩چننو ثٽٶذپننز    

٩ذو ثٽٺنٌَڀ ٕنذه   ٱچچقٌٯ وڅْضٮٲٌ ثهلل ٵجٻ أدى ځقڂو وهيث أٙـ ځڄ فوَظ ٩ذو ثٽٺٌَڀ و
 ثٽڂضٌوٷ  

   
 دجح فوعچج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ  

   
ثڃ فوعچج ٩ڂٌو دڄ ٩نىڃ ٩نڄ ٩ذنو ثٽْنٗٿ دنڄ فنٌح ٩نڄ ث٩ْڂنٔ ٩نڄ أڅنِ           [  444]  

ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ ٖ ٌَٱ٨ عىدنه فضنً َنوڅى ځنڄ ثًْٛ ٵنجٻ أدنى ځقڂنو هنى         
 أهح وهى إٔذه ځڄ فوَظ ثٽڂٮٌُر  

   
 پز دجح ثٽٌمٚز ٱٍ ثّضٶذجٻ ثٽٶذ

   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ عچج َقًُ دڄ ّ٪ُو ثڃ ځقڂو دڄ َقًُ دڄ فذنجڃ أمذنٌڇ   [  445]  

ًأَنش ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٩پنً       أڃ ٩ڂه وث٨ّ دڄ فذجڃ أمذٌڇ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ٵجٻ 
 ٥هٌ دُضچج ٱٌأَش ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ؽجٽْج ٩پً ٽذچضُڄ ځْضٶذټ دُش ثٽڂٶوُ 

   
  دجح ٱٍ ثٽذىٻ ٵجةڂج

   
ؽنجء ًّنىٻ   أمذٌڅج ؽ٪ٲٌ دڄ ٩ىڃ ثڅج ث٩ْڂٔ ٩ڄ أدٍ وثةټ ٩نڄ فيَٲنز ٵنجٻ    [  446]  

 ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إٽً ّذج١ز ٵىٿ ٱذجٻ وهى ٵجةڀ ٵجٻ أدى ځقڂو ٖ أ٩پڀ ٱُه ٹٌثهُز  
   

 دجح ځج َٶىٻ إىث همټ ثٽڂنٌػ 
   
ڄ ٙنهُخ ٩نڄ أڅنِ دنڄ     أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ ٩ذو ثٽ٪َََ د[  447]  

ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ إىث همنټ ثٽننٗء ٵنجٻ ثٽپهنڀ إڅنٍ أ٩نىى دنٸ         ځجٽٸ ٵجٻ 
 ځڄ ثٽنذظ وثٽنذجةظ  

   
 دجح ثّٖض٢جدز  

   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ځچٚىً عچج َ٪ٶىح دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ٩ڄ أدٍ فجٍٿ ٩نڄ ځْنپڀ   [  451]  
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إىث ىهخ أفنوٹڀ  ثهلل ٩پُه وّپڀ  دڄ ٵٌٟ ٩ڄ ٩ٌور ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً
 إٽً ثٽٮجة٠ ٱپُيهخ ځ٪ه دغٗعز أفؾجً َْض٢ُخ دهڄ ٱئڅهج صؾٌَء ٩چه 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ُُچز أڅذأ ٩پٍ هى دڄ ځْهٌ ٩ڄ هٖجٿ دنڄ ٩نٌور ٩نڄ ٩ڂنٌ     [  450]  

وثدڄ مََڂز ٩نڄ ٩ڂنجًر دنڄ مََڂنز دنڄ عجدنش ثْڅٚنجًٌ ٩نڄ أدُنه ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل             
 عٗعز أفؾجً ٽُِ دهڄ ًؽ٨ُ َ٪چٍ ثّٖض٢جٽز ّپڀ ٙپً ثهلل ٩پُه و

   
 دجح ثّٖضچؾجء د٪٦ڀ أو ًوط  

   
أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ٩ڄ دنڄ ؽنٌَؼ ٩نڄ ٩ذنو ثٽٺنٌَڀ هنى دنڄ أدنٍ ثٽڂننجًٳ ٩نڄ           [  450]  

ثٽىٽُو دڄ ځجٽٸ ځڄ ٩ذو ثٽٶُِ ٩ڄ ځقڂنو دنڄ ٵنُِ ځنىٽً ّنهټ دنڄ فچُنٰ ٩نڄ ّنهټ دنڄ           
أڅش ًّىٽٍ إٽً أهټ ځٺز ٱٶټ ثڃ ًّىٻ ثهلل ٽه فچُٰ ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 

ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶٌأ ٩پُٺڀ ثٽْٗٿ وَأځٌٹڀ ثڃ ٖ صْضچؾىث د٪٦ڀ وٖ دذ٪نٌر ٵنجٻ أدنى    
 ٩جٙڀ ځٌر وَچهجٹڀ أو َأځٌٹڀ  

   
 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ثّٖضچؾجء دجٽُڂُڄ  

   
ُنً ٩نڄ   أمذٌڅج وهخ دڄ ؽٌٌَ وَََو دڄ هجًوڃ وأدى څ٪ُڀ ٩ڄ هٖنجٿ ٩نڄ َق  [  451]  

ٖ َڂنِ أفنوٹڀ ىٹنٌڇ دُڂُچنه     ٩ذو ثهلل دڄ ٵضجهر ٩ڄ أدُه ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
 وٖ َْضچؾٍ دُڂُچه  

   
 دجح ثّٖضچؾجء دجْفؾجً  

   
فوعچج ٍٹٌَج دڄ ٩وٌ عچنج دنڄ ثٽڂذنجًٷ ٩نڄ دنڄ ٩ؾنٗڃ ٩نڄ ثٽٶ٪ٶنج٧ ٩نڄ أدنٍ           [  452]  

إڅڂنج أڅنج ٽٺنڀ ځغنټ ثٽىثٽنو      ٩پُنه وّنپڀ   ٙجٽـ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ٵجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل   
ٽپىٽو أ٩پڂٺڀ ٱٗ صْضٶذپىث ثٽٶذپنز وٖ صْنضودٌوهج وإىث ثّنض٢ذش ٱنٗ صْنض٢خ دُڂُچنٸ وٹنجڃ        

 َأځٌڅج دغٗعز أفؾجً وَچهً ٩ڄ ثٽٌوط وثٽٌځز ٱٶجٻ ٍٹٌَج َ٪چٍ ثٽ٪٦جٿ ثٽذجٽُز 
   

 دجح ثّٖضچؾجء دجٽڂجء 
   
ڄ ٢٩نجء دنڄ أدنٍ ځُڂىڅنز ٩نڄ أڅنِ دنڄ        أمذٌڅج َََو دنڄ هنجًوڃ ٩نڄ ٕن٪ذز ٩ن     [  453]  

ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹنجڃ إىث ىهنخ ٽقجؽضنه أصُضنه ثڅنج و٭نٗٿ د٪چنَر وإهثور        ځجٽٸ 
 ٱُضىٝأ  

   
أڃ ثٽچذنٍ ٙنپً   أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ عچج ٕ٪ذز ٩نڄ أدنٍ ځ٪نجى ٩نڄ أڅنِ      [  454]  
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ڄ ٹنجڃ َْنضچؾٍ دنه ٵنجٻ أدنى      ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ إىث مٌػ ځڄ ثٽنٗء ؽجء ثٽٮٗٿ دنئهثور ځن  
 ځقڂو أدى ځ٪جى ثّڂه ٢٩جء دڄ ځچ٨ُ أدٍ ځُڂىڅز  

   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ّپُڂجڃ ٩ڄ ٩ذجه دڄ ثٽ٪ىثٿ ٩ڄ فُٚڄ دڄ ٩ذو ثٽنٌفڂڄ ٩نڄ   [  455]  

ثڃ فيَٲنز ٹنجڃ َْنضچؾٍ    ى٩ًڄ ثٽڂُْخ دڄ څؾذز ٵجٻ فوعضچٍ ٩ڂضنٍ وٹجڅنش صقنش فيَٲنز     
 دجٽڂجء 

   
 و ثّٖضچؾجء  دجح ٱُڂڄ َڂْـ َوڇ دجٽضٌثح د٪

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ أدجڃ دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ أدنٍ فنجٍٿ ٩نڄ ځنىٽً ْدنٍ         [  456]  

إَضچنٍ دىٝنىء عنڀ همنټ     هٌٌَر ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ    
 ٭ُٞز ٱأصُضه دڂجء ٱجّضچؾً عڀ ځْـ َوڇ دجٽضٌثح عڀ ٭ْټ َوڇ 

   
أدجڃ دڄ ٩ذو ثهلل فوعچٍ إدٌثهُڀ دڄ ؽٌٌَ دنڄ ٩ذنو    أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج[  457]  

 ځغپه  ثهلل ٩ڄ أدُه ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   

 دجح ځج َٶىٻ إىث مٌػ ځڄ ثٽنٗء 
   
أمذٌڅج ځجٽٸ دڄ إّڂج٩ُټ عچج إّنٌثةُټ ٩نڄ َىّنٰ دنڄ أدنٍ دنٌهر ٩نڄ أدُنه ثڃ         [  461]  

 ػ ځڄ ثٽنٗء ٵجٻ ٭ٲٌثڅٸ ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ إىث م٩ٌجةٖز فوعضه 
   

 دجح ٱٍ ثٽْىثٷ 
   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج ّ٪ُو دڄ ٍَو ٩ڄ ٕ٪ُخ دڄ ثٽقذقجح ٩ڄ أڅنِ ثڃ  [  460]  

 أٹغٌس ٩پُٺڀ ٱٍ ثٽْىثٷ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج ٩ذو ثٽىثًط ٩ڄ ٕ٪ُخ دڄ ثٽقذقجح ٩ڄ أڅنِ دنڄ   [  460]  

 أٹغٌس ٩پُٺڀ ٱٍ ثٽْىثٷ ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځجٽٸ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو عچج ّٲُجڃ ٩ڄ أدٍ ثٽَڅجه ٩ڄ ث٩ْنٌػ ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر     [  461]  

ٽىٖ ثڃ إٔنٴ ٩پنً أځضنٍ ْځنٌصهڀ دنه ٩نڄ ٹنټ ٙنٗر         ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
 ٵجٻ أدى ځقڂو َ٪چٍ ثٽْىثٷ 

   
 هٌر ٽپٲڀ دجح ثٽْىثٷ ځ٢
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أمذٌڅج مجٽو دڄ ځنپو هى ثٽٶ٢ىثڅٍ فوعچج إدٌثهُڀ دنڄ إّنڂج٩ُټ دنڄ أدنٍ فذُذنز      [  462]  
أمذٌڅٍ هثوه دڄ ثٽقُٚڄ ٩ڄ ثٽٶجّڀ دنڄ ځقڂنو ٩نڄ ٩جةٖنز ٵجٽنش ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً         

 ثٽْىثٷ ځ٢هٌر ٽپٲڀ وځٌٝجر ٽپٌح ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   

 دجح ثٽْىثٷ ٩چو ثٽضهؾو  
   
٪ُو دڄ ثٽٌد٨ُ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ فُٚڄ ٵجٻ ّنڂ٪ش أدنج وثةنټ ٩نڄ فيَٲنز      أمذٌڅج ّ[  463]  

 ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ٵجٿ إٽً ثٽضهؾو َٖىٗ ٱجڇ دجٽْىثٷ ٵجٻ 
   

 دجح ٖ صٶذټ ثٽٚٗر دٮٌُ ١هىً  
   
أمذٌڅج ّهټ دڄ فڂجه عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ٵضجهر ٩نڄ أدنٍ ثٽڂپنُـ ٩نڄ أدُنه ٩نڄ ثٽچذنٍ        [  464]  

 ٖ َٶذټ ثهلل ٙٗر دٮٌُ ١هىً وٖ ٙوٵز ځڄ ٭پىٻ  ُه وّپڀ ٵجٻ ٙپً ثهلل ٩پ
   

 دجح ځٲضجؿ ثٽٚٗر ١هىً  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ځقڂو دڄ ٩ٶُټ ٩ڄ ځقڂنو  [  465]  

ځٲضنجؿ ثٽٚنٗر ثٽ٢هننىً   دنڄ ثٽقچٲُنز ٩نڄ ٩پنٍ ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ           
 پُپهج ثٽضْپُڀ وصقٌَڂهج ثٽضٺذٌُ وصق

   
 دجح ٹڀ َٺٲٍ ٱٍ ثٽىٝىء ځڄ ثٽڂجء 

   
ٹنجڃ ثٽچذنٍ   أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج دڄ ٩پُز عچج أدى ًَقجڅز ٩نڄ ّنٲُچز ٵنجٻ    [  466]  

 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َضىٝأ وَٮضْټ دجٽٚج٧ 
   
جٻ أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ عچج ٕ٪ذز أمذٌڅٍ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ؽذنٌ ٵن  [  467]  

ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ َضىٝنأ دنجٽڂٺىٷ وَٮضْنټ دنڂنِ      ّڂ٪ش أڅْج َٶىٻ 
 ځٺجٹُٸ  

   
 دجح ثٽىٝىء ځڄ ثٽڂُٞأر 

   
أمذٌڅج ٍٹٌَج دڄ ٩وٌ عچج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ڂٌو ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ځقڂو دنڄ ٩ٶُنټ   [  471]  

پڀ َأصُچنج ٱنٍ   ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّن     ٩ڄ ثٽٌد٨ُ دچنش ځ٪نىى دنڄ ٩ٲنٌثء ٵجٽنش      
 ځچَٽچج ٱأمي ځُٞجءر ٽچج صٺىڃ ځوث وعپظ ځو أو ًد٨ ځو ٱأّٺخ ٩پُه ٱُضىٝأ عٗعج عٗعج  
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 دجح ثٽضْڂُز ٱٍ ثٽىٝىء 
   
أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ّ٪ُو عچج أدى ٩جځٌ ثٽ٪ٶوٌ عچنج ٹغُنٌ دنڄ ٍَنو فنوعچٍ ًدنُـ       [  470]  

ٽچذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ    دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ أدٍ ّ٪ُو ثٽنوًٌ ٩ڄ أدُه ٩ڄ ؽوڇ ٩ڄ ث
 ٖ وٝىء ٽڂڄ ٽڀ َيٹٌ ثّڀ ثهلل ٩پُه ٵجٻ 

   
 دجح ٱُڂڄ َومټ َوَه ٱٍ ثٔڅجء ٵذټ ثڃ َٮْپهج  

   
أمذٌڅنج هجٕننڀ دننڄ ثٽٶجّنڀ أڅننج ٕنن٪ذز أمذٌڅنٍ ثٽچ٪ڂننجڃ دننڄ ّنجٽڀ ٵننجٻ ّننڂ٪ش دننڄ     [  470]  

ُنه  ًأي ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پ  ٩ڂٌو دڄ أوُ َقوط ٩نڄ ؽنوڇ أوُ دنڄ أدنٍ أوُ أڅنه      
 وّپڀ صىٝأ ٱجّضىٹٰ عٗعج أڅجٽه أٌ ٍٕء ثّضىٹٰ عٗط ٵجٻ ٭ْټ َوَه عٗعج  

   
 دجح ثٽىٝىء عٗعج  

   
أمذٌڅج څٌٚ دڄ ٩پٍ ثٽؾهٞڂٍ عچج ٩ذو ث٩ْپً ٩ڄ ځ٪ڂٌ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ    [  471]  

ثڃ ٩غڂنجڃ صىٝنأ ٱڂٞنڂٜ    ٢٩جء دڄ َََو ٩ڄ ٩ڂٌثڃ دڄ أدجڃ ځنىٽً ٩غڂنجڃ دنڄ ٩ٲنجڃ     
ط وَوَه عٗعج وځْـ دٌأّه و٭ْټ ًؽپُه عٗط عڀ ٵجٻ ًأَش وثّضچٖٴ و٭ْټ وؽهه عٗ

ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ صىٝننأس عننڀ ٵننجٻ ځننڄ صىٝننأ وٝننىةٍ هننيث عننڀ ٙننپً        
 ًٹ٪ضُڄ ٖ َقوط ٱُهڂج څٲْه ٭ٲٌ ٽه ځج صٶوٿ ځڄ ىڅذه  

   
 دجح ثٽىٝىء ځٌصُڄ ځٌصُڄ  

   
ٽو دڄ ٩ذو ثهلل ٩ڄ ٩ڂٌو أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج ٩ذو ثٽ٪َََ دڄ ځقڂو ومج[  472]  

ثڃ ٩ذننو ثهلل دننڄ ٍَننو ه٩ننج دضننىً ځننڄ ثٽڂننجء ٱأٹٲننأڇ ٩پننً َوَننه  دننڄ َقُننً ثٽڂننجٍڅٍ ٩ننڄ أدُننه 
ٱٮْپهڂج عٗط ځٌثس و٭ْټ وؽهه عٗعج وَوَه إٽً ثٽڂٌٱٶُڄ ځنٌصُڄ ځنٌصُڄ عنڀ ٵنجٻ هٺنيث      

 ًأَش ًّىٻ ثهلل َضىٝأ  
   
و دنڄ َقُنً ٩نڄ أدُنه ٩نڄ      أمذٌڅج َقًُ عچج ٩ذو ثٽ٪َََ دڄ أدٍ ّپڂز ٩ڄ ٩ڂٌ[  473]  

 څقىث ځچه  ٩ذو ثهلل دڄ ٍَو ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   

 دجح ثٽىٝىء ځٌر ځٌر 
   
أمذٌڅج أح و٩جٙڀ عچج ّٲُجڃ ثٽغنىًٌ عچنج ٍَنو دنڄ أّنپڀ ٩نڄ ٢٩نجء دنڄ َْنجً          [  474]  

ثٖ أڅذننتٺڀ أو ثٖ مذننٌٹڀ دىٝننىء ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ   ٩ننڄ دننڄ ٩ذننجُ ٵننجٻ  
 ٌر ځٌر أو ٵجٻ ځٌر ځٌر ٱضىٝأ ځ
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أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو فوعچٍ ٩ذنو ثٽ٪ََنَ دنڄ ځقڂنو ثٽنوًثوًهٌ عچنج ٍَنو دنڄ أّنپڀ          [  475]  

أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ صىٝأ ځنٌر ځنٌر وؽڂن٨    ٩ڄ ٢٩جء دڄ َْجً ٩ڄ دڄ ٩ذجُ 
 دُڄ ثٽڂٞڂٞز وثّٖضچٖجٳ  

   
 دجح ځج ؽجء ٱٍ أّذج٧ ثٽىٝىء 

   
دننڄ ٩ننوٌ عچننج ٩ذُننو ثهلل دننڄ ٩ڂننٌو ٩ننڄ دننڄ ٩ٶُننټ ٩ننڄ ّنن٪ُو دننڄ  فننوعچج ٍٹٌَننج [  476]  

أٖ أهٽٺنڀ  ثٽڂُْخ ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو ثٽنوًٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅه ّنڂ٪ه َٶنىٻ   
٩پً ځج َٺٲٌ ثهلل ده ثٽن٢جَج وَََو ده ٱٍ ثٽقْنچجس ٵنجٽىث دپنً ٵنجٻ إّنذج٫ ثٽىٝنىء ٩پنً        

 د٪و ثٽٚٗر  ثٽڂٺٌوهجس وٹغٌر ثٽن٢ج إٽً ثٽڂْجؽو وثڅض٦جً ثٽٚٗر
   
فوعچج ځىًّ دنڄ ځْن٪ىه عچنج ٍهُنٌ دنڄ ځقڂنو ٩نڄ ٩ذنو ثهلل هنى دنڄ ځقڂنو دنڄ             [  477]  

٩ٶُټ ٩ڄ ّ٪ُو دڄ ثٽڂُْخ ٩ڄ أدٍ ّن٪ُو ثٽننوًٌ أڅنه ّنڂ٨ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه        
 ٱيٹٌ دچقىڇ  وّپڀ 

   
فوعچج ځْوه عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩نڄ أدنٍ ثٽؾهٞنڀ ٩نڄ ٩ذُنو ثهلل ٩نڄ دنڄ ٩ذنجُ         [  511]  

 أځٌڅج دئّذج٫ ثٽىٝىء  ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
   

 دجح ٱٍ ثٽڂٞڂٞز 
   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ عچج ٍثةور عچج مجٽو دنڄ ٩پٶڂنز ثٽهڂنوثڅٍ فنوعچٍ ٩ذنو      [  510]  

همټ ٩پٍ ثٽٌفذز د٪وځج ٙپً ثٽٲؾٌ ٱؾپِ ٱنٍ ثٽٌفذنز عنڀ ٵنجٻ ٽٮنٗٿ ٽنه ثَضچنٍ        مٌُ ٵجٻ 
دئڅنجء ٱُنه ځنجء و١ْنش ٵنجٻ ٩ذنو مُنٌ وڅقنڄ ؽپنىُ څچ٦نٌ إٽُنه             د٢هىً ٵنجٻ ٱجصنجڇ ثٽٮنٗٿ   

ٱأهمټ َوڇ ثٽُڂچً ٱڂٓ ٱڂه ٱڂٞڂٜ وثّضچٖٴ وڅغٌ دُوڇ ثٽٌُْي ٱ٪ټ هنيث عنٗط ځنٌثس    
 عڀ ٵجٻ ځڄ ٌّڇ ثڃ َچ٦ٌ إٽً ١هىً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱهيث ١هىًڇ  

   
 دئّچجهڇ څقىڇ  ٍ ٩ذو مٌُ أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج فْڄ دڄ ٩ٶذز ثٽڂٌثهٌ أمذٌڅ[  510]  
   

 دجح ٱٍ ثّٖضچٖجٳ وثّٖضؾڂجً  
   
أمذٌڅج أفڂو دڄ مجٽو عچج ځقڂو دڄ إّقجٳ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ٩جةني ثهلل دنڄ ٩ذنو    [  511]  

ځڄ ثّضچٖٴ ثهلل ٵجٻ ّڂ٪ش أدج هٌٌَر َٶىٻ ّڂ٪ش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶىٻ 
 ٱپُْضچغٌ وځڄ ثّضؾڂٌ ٱپُىصٌ  
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 ټ ثٽپقُز  دجح ٱٍ صنپُ
   
أمذٌڅج ځجٽٸ دڄ إّڂج٩ُټ عچج إٌّثةُټ ٩ڄ ٩جځٌ دڄ ٕٶُٴ ٩ڄ ٕٶُٴ دڄ ّنپڂز  [  512]  

ًأَش ٩غڂجڃ صىٝأ ٱنپټ ٽقُضنه وٵنجٻ هٺنيث ًأَنش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ         ٵجٻ 
 صىٝأ  

   
 دجح ٱٍ صنپُټ ثْٙجد٨  

   
ُنٌ ٩نڄ ٩جٙنڀ دنڄ     أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ أڅذنأ دنڄ ؽنٌَـ أمذٌڅنٍ إّنڂج٩ُټ دنڄ ٹغ      [  513]  

إىث ٽٶنن٠ُ دننڄ ٙننذٌر ٩ننڄ أدُننه وثٱننو دچننٍ ثٽڂچضٲننٴ ٩ننڄ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٵننجٻ        
 صىٝأس ٱأّذ٬ وٝىأٷ ومپټ دُڄ أٙجد٪ٸ 

   
 دجح وَټ ٽ٩ٓٶجح ځڄ ثٽچجً 

   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج ؽ٪ٲٌ هنى دنڄ ثٽقنجًط ٩نڄ ځچٚنىً دنڄ هنٗٻ دنڄ         [  514]  

دنڄ ٩ڂنٌو ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ         َْجٯ ٩ڄ أدٍ َقُنً ٩نڄ ٩ذنو ثهلل    
 وَټ ٽ٩ٓٶجح ځڄ ثٽچجً أّذٮىث ثٽىٝىء  

   
أمذٌڅج هجٕڀ دڄ ثٽٶجّڀ ثڅج ٕ٪ذز ٩ڄ ځقڂو دڄ ٍَجه ٵجٻ ّڂ٪ش أدج هٌٌَر ٵجٻ [  515]  

وَنټ  ٹجڃ َڂٌ دچج وثٽچجُ َضىٝؤوڃ ځڄ ثٽڂ٢هٌر وَٶىٻ أّذٮىث ثٽىٝىء ٵجٻ أدنى ثٽٶجّنڀ   
 ٵجٻ أدى ځقڂو هيث أ٩ؾخ إٽٍ ځڄ فوَظ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو   ٽ٩ٓٶجح ځڄ ثٽچجً

   
 دجح ٱٍ ځْـ ثٽٌأُ وثْىڅُڄ  

   
أمذٌڅج ځجٽٸ دڄ إّڂج٩ُټ عچج إٌّثةُټ ٩ڄ ٩جځٌ دڄ ٕٶُٴ ٩ڄ ٕٶُٴ دڄ ّنپڂز  [  516]  

ًأَش ٩غڂجڃ صىٝأ ٱڂْـ دٌأّه وأىڅُه ٥جهٌهڂج ودج١چهڂج عڀ ٵجٻ ًأَش ًّىٻ ثهلل ٵجٻ 
 ڀ ٙچ٨ ٹڂج ٙچ٪ش أو ٹجٽيٌ ٙچ٪ش  ٙپً ثهلل ٩پُه وّپ

   
 دجح ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َأمي ٽٌأّه ځجءث ؽوَوث 

   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج دڄ ٽهُ٪ز عچج فذجڃ دڄ وث٨ّ ٩نڄ أدُنه ٩نڄ ٩ذنو ثهلل     [  517]  

ًأَنش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ      دڄ ٍَنو ثٽڂنجٍڅٍ ٩نڄ ٩ڂنه ٩جٙنڀ ثٽڂنجٍڅٍ ٵنجٻ        
ٱڂٞنڂٜ وثّضچٖننٴ عنڀ ٭ْننټ وؽهنه عٗعننج عنڀ ٭ْنټ َوَننه عٗعنج عننڀ ځْنـ ًأّننه        دجٽؾقٲنز  

و٭ْټ ًؽپُه فضً أڅٶجهڂج عڀ ځْـ ًأّه دڂنجء ٭ُنٌ ٱٞنټ َوَنه ٵنجٻ أدنى ځقڂنو ٌََنو دنه          
 صٲٌُْ ځْـ ثْوٻ  
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 دجح ثٽڂْـ ٩پً ثٽ٪ڂجځز  

   
أمذٌڅننج أدننى ثٽڂٮُننٌر عچننج ثْوٍث٩ننٍ ٩ننڄ َقُننً ٩ننڄ أدننٍ ّننپڂز ٩ننڄ ؽ٪ٲننٌ دننڄ  [  501]  

أڅنه ًأي ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ځْنـ ٩پنً        ٌو دڄ أځُز ثٽٞڂٌٌ ٩ڄ أدُنه  ٩ڂ
 ثٽنٲُڄ وثٽ٪ڂجځز ٵُټ ْدٍ ځقڂو صأمي ده ٵجٻ إٌ وثهلل 

   
 دجح ٱٍ څٞـ ثٽٲٌػ ٵذټ ثٽىٝىء  

   
أمذٌڅج ٵذُٚز أڅذأ ّٲُجڃ ٩ڄ ٍَو دڄ أّپڀ ٩ڄ ٢٩جء دڄ َْجً ٩ڄ دنڄ ٩ذنجُ   [  500]  

 وّپڀ صىٝأ ځٌر ځٌر وڅٞـ ٱٌؽه  أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه 
   

 دجح ثٽڂچوَټ د٪و ثٽىٝىء 
   
أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ دنڄ أدنٍ ٽُپنً ٩نڄ ّنپڂز دنڄ ٹهُنټ ٩نڄ ٹٌَنخ          [  500]  

ّأٽش ځُڂىڅز مجٽضٍ ٩ڄ ٭ْټ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځنڄ ثٽؾچجدنز   ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
ٮْنټ ٱٌؽنه وځنج أٙنجده عنڀ َضىٝنأ       ٱٶجٽش ٹجڃ َؤصً دجٔڅنجء ٱُٲن٫ٌ دُڂُچنز ٩پنً ٕنڂجٽه ٱُ     

وٝىءڇ ٽپٚٗر عڀ َٮْټ ًأّه وّجةٌ ؽْوڇ عڀ َضقىٻ ٱُٮْنټ ًؽپُنه عنڀ َنؤصٍ دجٽڂچنوَټ      
 ٱُٞ٪ه دُڄ َوَه ٱُچٲٜ أٙجد٪ه وٖ َڂْه  

   
 دجح ٱٍ ثٽڂْـ ٩پً ثٽنٲُڄ 

   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج ٍٹٌَج هى دڄ أدٍ ٍثةور ٩ڄ ٩جځٌ ٩نڄ ٩نٌور دنڄ ثٽڂٮُنٌر     [  501]  

ٹچش ځ٨ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ىثس ٽُپز ٱٍ ّنٲٌ ٱٶنجٻ أځ٪نٸ ځنجء     ه ٵجٻ ٩ڄ أدُ
ٱٶپش څ٪ڀ ٱچَٻ ٩نڄ ًثفپضنه ٱڂٖنً فضنً صنىثًي ٩چنٍ ٱنٍ ّنىثه ثٽپُنټ عنڀ ؽنجء ٱأٱٌ٭نش             
٩پُه ځڄ ثٔهثور ٱٮْټ َوَه ووؽهه و٩پُه ؽذز ځڄ ٙىٯ ٱپڀ َْض٨٢ ثڃ َننٌػ ىًث٩ُنه   

٩ُه وځْـ دٌأّه عنڀ أهىَنش ْڅن٧َ مٲُنز     ځچهج فضً أمٌؽهڂج ځڄ أّٲټ ثٽؾذز ٱٮْټ ىًث
 ٱٶجٻ ه٩هڂج ٱئڅٍ أهمپضهڂج ١جهٌصُڄ ٱڂْـ ٩پُهڂج  

   
 دجح ثٽضىٵُش ٱٍ ثٽڂْـ 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ عچج ٩ڂٌو دڄ ٵُِ ٩ڄ ثٽقٺڀ دڄ ٩ضُذز ٩نڄ  [  502]  

ؽ٪نټ ًّنىٻ ثهلل   ثٽٶجّڀ دڄ ځنُڂنٌر ٩نڄ ٕنٌَـ دنڄ هنجڅب ٩نڄ ٩پنٍ دنڄ أدنٍ ١جٽنخ ٵنجٻ            
پً ثهلل ٩پُه وّپڀ عٗعنز أَنجٿ وٽُنجٽُهڄ ٽپڂْنجٱٌ وَىځنج وٽُپنز ٽپڂٶنُڀ َ٪چنً ثٽڂْنـ ٩پنٍ           ٙ

 ثٽنٲُڄ  
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 دجح ثٽڂْـ ٩پً ثٽچ٪پُڄ  

   
ًأَش ٩پُج صىٝنأ  أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج َىڅِ ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ٩ڄ ٩ذو مٌُ ٵجٻ [  503]  

ُه وّپڀ ٱ٪نټ ٹڂنج   وځْـ ٩پً څ٪پُڄ ٱى٨ّ عڀ ٵجٻ ٽىٖ ثڅٍ ًأَش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پ
ًأَضڂىڅٍ ٱ٪پش ٽٌأَش ثڃ دج١ڄ ثٽٶوځُڄ أفٴ دجٽڂْـ ځنڄ ٥جهٌهڂنج ٵنجٻ ثٽذنىٿ فڂنو هنيث       

 ثٽقوَظ ځچْىك دٶىٽه   وثځْقىث دٌووّٺڀ وأًؽپٺڀ إٽً ثٽٺ٪ذُُڄ  
   

 دجح ثٽٶىٻ د٪و ثٽىٝىء 
   
ه أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ َََو عچج فُىر أڅذأ أدنى ٩ٶُنټ ٍهنٌر دنڄ ځ٪ذنو ٩نڄ دنڄ ٩ڂن        [  504]  

مٌػ ځ٨ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ ٭نَور صذنىٷ ٱؾپنِ    ٩ڄ ٩ٶذز دڄ ٩جځٌ ثڅه 
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َىځنج َقنوط أٙنقجده ٱٶنجٻ ځنڄ ٵنجٿ إىث ثّنضٶپش ثٽٖنڂِ           
ٱضىٝأ ٱأفْنڄ ثٽىٝنىء عنڀ ًٹ٪ضنُڄ منٌػ ځنڄ ىڅىدنه ٹُنىٿ وٽوصنه أځنه ٱٶنجٻ ٩ٶذنز ٱٶپنش              

ځنڄ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱٶنجٻ ٩ڂنٌ دنڄ         ثٽقڂو هلل ثٽيٌ ًٍٵچٍ ثڃ أّڂ٨ هيث 
ثٽن٢جح وٹجڃ صؾجهٍ ؽجٽْنج أص٪ؾنخ ځنڄ هنيث ٱٶنو ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ           
أ٩ؾخ ځڄ هيث ٵذټ ثڃ صنأصٍ ٱٶپنش وځنج ىٽنٸ دنأدٍ أڅنش وأځنٍ ٱٶنجٻ ٩ڂنٌ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل            

و ٵنجٻ څ٦نٌڇ   ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځڄ صىٝأ ٱأفْڄ ثٽىٝىء عڀ ًٱ٨ دٌٚڇ إٽً ثٽْڂجء أ
إٽننً ثٽْننڂجء ٱٶننجٻ إٔننهو ثڃ ٖ إٽننه إٖ ثهلل وفننوڇ ٖ ٕننٌَٸ ٽننه وإٔننهو ثڃ ځقڂننوث ٩ذننوڇ           

 وًّىٽه ٱٲضقش ٽه عڂجڅُز أدىثح ثٽؾچز َومټ ځڄ أَهڄ ٕجء 
   

 دجح ٱٞټ ثٽىٝىء  
   
أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ذو ثهلل عچج ٽُظ دڄ ّ٪و ٩ڄ أدنٍ ثٽَدُنٌ ٩نڄ ّنٲُجڃ دنڄ ٩ذنو       [  505]  

ثڅهننڀ ٭ننَوث ٭ننَور ثٽّْٗننټ ٱٌؽ٪ننىث إٽننً ځ٪جوَننز و٩چننوڇ أدننى ّننٲُجڃ ثهلل ٩ننڄ ٩جٙننڀ دننڄ 
أَىح و٩ٶذز دڄ ٩جځٌ ٱٶجٻ أدى أَىح ّڂ٪ش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٶنىٻ ځنڄ       

 صىٝأ ٹڂج أځٌ وٙپً ٹڂج أځٌ ٭ٲٌ ٽه ځج صٶوٿ ځڄ ٩ڂټ أٹيٽٸ َج ٩ٶذز ٵجٻ څ٪ڀ  
   
دڄ أدٍ ٙجٽـ ٩ڄ أدُه ٩نڄ أدنٍ   أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ عچج ځجٽٸ ٩ڄ ّهُټ [  506]  

إىث صىٝنأ ثٽ٪ذنو ثٽڂْنپڀ أو ثٽڂنؤځڄ ٱٮْنټ      هٌٌَر ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵنجٻ  
وؽهه مٌؽش ځڄ وؽهه ٹټ م٢ُتز څ٦ٌ إٽُهج د٪ُچه ځ٨ ثٽڂجء أو ځ٨ آمٌ ٵ٢ٌ ثٽڂجء ٱنئىث  

ضنً  ٭ْټ َوَه مٌؽش ځڄ َوَه ٹټ م٢ُتز د٢ٖضهج َوثڇ ځ٨ ثٽڂجء أو ځ٨ آمٌ ٵ٢ٌ ثٽڂجء ف
 َنٌػ څٶُج ځڄ ثٽيڅىح  

   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج فڂجه دڄ ّپڂز ٩نڄ ٩پنٍ دنڄ ٍَنو ٩نڄ أدنٍ ٩غڂنجڃ        [  507]  
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ٹچش ځ٨ ّپُڂجڃ صقش ٕؾٌر ٱأمي ځچهج ٭ٚچج َجدْج ٱهَڇ فضً صقجس وًٵه ٵنجٻ أځنج   ٵجٻ 
ڀ صْأٽچٍ ٽڀ أٱ٪ټ هيث ٵپش ٽه ٽڀ ٱ٪پضه ٵجٻ هٺيث ٱ٪ټ دٍ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ عن 

ٵجٻ إڃ ثٽڂْپڀ إىث صىٝأ ٱأفْڄ ثٽىٝنىء وٙنپً ثٽنڂنِ صقجصنش ىڅىدنه ٹڂنج صقنجس هنيث         
ثٽنىًٳ عنڀ ٵنجٻ   وأٵنڀ ثٽٚنٗر ١ٌٱنٍ ثٽچهنجً وٍٽٲنج ځنڄ ثٽپُنټ آل إٽنً ٵىٽنه   ىٽنٸ ىٹننٌي              

 ٽپيثٹٌَڄ آل  
   

 دجح ثٽىٝىء ٽٺټ ٙٗر 
   
څنِ  أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ ٩جځٌ ثْڅٚجًٌ ٩نڄ أ [  501]  

ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ َضىٝنأ ٽٺنټ ٙنٗر وٹنجڃ أفنوڅج َٺٲُنه        دڄ ځجٽٸ ٵجٻ 
 ثٽىٝىء ځج ٽڀ َقوط  

   
 دجح ٖ وٝىء ثٖ ځڄ فوط  

   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج فڂجه دڄ ّپڂز ٩ڄ ّهُټ دنڄ أدنٍ ٙنجٽـ ٩نڄ أدُنه      [  500]  

وؽو أفوٹڀ ٱٍ ٙٗصه فٌٹنز  إىث ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
 ٱٍ هدٌڇ ٱإٔٺټ ٩پُه أفوط أو ٽڀ َقوط ٱٗ َچٌٚٱڄ فضً َْڂ٨ ٙىصج أو َؾو ًَقج  

   
 دجح ثٽىٝىء ځڄ ثٽچىٿ  

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽڂذجًٷ أڅذأ دٶُز دڄ ثٽىٽُو ٩ڄ أدٍ دٺٌ دڄ أدٍ ځٌَڀ فنوعچٍ  [  500]  

     ٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ      ٢٩ُز دڄ ٵُِ ثٽٺ٩ٍٗ ٩ڄ ځ٪جوَنز دنڄ أدنٍ ّنٲُجڃ أڃ ثٽچذن
إڅڂج ثٽ٪ُچجڃ وٹجء ثٽْه ٱئىث څجځش ثٽ٪ُڄ ثّض٢پٴ ثٽىٹجء ٵُټ ْدٍ ځقڂو ٩ذنو ثهلل صٶنىٻ دنه    

 ٵجٻ ٖ إىث څجٿ ٵجةڂج ٽُِ ٩پُه ثٽىٝىء 
   

 دجح ٱٍ ثٽڂيٌ 
   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ أڅذأ ځقڂو دنڄ إّنقجٳ ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ ٩ذُنو دنڄ ثٽْنذجٳ         [  501]  

ٹچننش أٽٶننً ځننڄ ثٽڂننيٌ ٕننوڇ ٱٺچننش أٹغننٌ ثٽٮْننټ ځچننه  دننڄ فچُننٰ ٵننجٻ ٩ننڄ أدُننه ٩ننڄ ّننهټ 
ٱيٹٌس ىٽٸ ٽپچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وّأٽضه ٩چه ٱٶنجٻ إڅڂنج َؾَةنٸ ځنڄ ىٽنٸ ثٽىٝنىء       
 ٵجٻ ٵپش ٱٺُٰ دڂج َُٚخ عىدٍ ځچه ٵجٻ مي ٹٲج ځڄ ځجء ٱجڅٞقه فُظ صٌي أڅه أٙجده 

   
 دجح ثٽىٝىء ځڄ ځِ ثٽيٹٌ 

   
ٽڂٮٌُر عچج ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ ثٽَهٌٌ فوعچٍ دڄ فَٿ ٩ڄ ٩ٌور ٩نڄ  أمذٌڅج أدى ث[  502]  
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َضىٝنأ ثٽٌؽنټ ځنڄ    دٌْر دچش ٙٲىثڃ ثڅهج ّڂ٪ش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶنىٻ  
 ځِ ثٽيٹٌ 

   
أمذٌڅج أفڂو دڄ مجٽو ثٽىهذٍ ٩ڄ ځقڂو دڄ إّقجٳ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ أدنٍ دٺنٌ      [  503]  

ٲىثڃ ثڅهج ّڂ٪ش أٽذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه   ٩ڄ ٩ٌور ٩ڄ ځٌوثڃ دڄ ثٽقٺڀ ٩ڄ دٌْر دچش ٙ
 ځڄ ځِ ٱٌؽه ٱپُضىٝأ ٱٶجٻ أدى ځقڂو هيث أوعٴ ٱٍ ځِ ثٽٲٌػ وّپڀ َٶىٻ 

   
 دجح ثٽىٝىء ځڂج ځْش ثٽچجً 

   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ثٽپُنظ فنوعچٍ ٩ٶُنټ ٩نڄ دنڄ ٕنهجح أمذٌڅنٍ        [  504]  

ٍَو ثْڅٚجًٌ أمذٌڇ ثڃ أدجڇ ٩ذو ثٽڂپٸ دڄ أدٍ دٺٌ دڄ ثٽقجًط دڄ هٖجٿ ثڃ مجًؽز دڄ 
ّڂ٪ش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ثٽىٝنىء ځڂنج ځْنش ثٽچنجً ٵُنټ       ٍَو دڄ عجدش ٵجٻ 

 ْدٍ ځقڂو صأمي ده ٵجٻ ٖ 
   

 دجح ثٽٌمٚز ٱٍ صٌٷ ثٽىٝىء  
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دنڄ ٙنجٽـ فنوعچٍ ثٽپُنظ فنوعچٍ ٩ٶُنټ ٩نڄ دنڄ ٕنهجح فنوعچٍ           [  505]  

ًأي ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل   أدنجڇ ٩ڂنٌو دنڄ أځُنز أمذنٌڇ ثڅنه        ؽ٪ٲنٌ دنڄ ٩ڂنٌو دنڄ أځُنز أڃ     
٩پُه وّپڀ َقضَ ځڄ ٹضٰ ٕجر ٱٍ َوڇ عڀ ه٩ٍ إٽً ثٽٚٗر ٱأٽٶً ثٽْٺُڄ ثٽضٍ ٹنجڃ َقضنَ   

 دهج عڀ ٵجٿ ٱٚپً وٽڀ َضىٝأ  
   

 دجح ثٽىٝىء ځڄ ځجء ثٽذقٌ 
   
قجٳ ٩نڄ  أمذٌڅج ثٽقْڄ دڄ أفڂو ثٽقٌثڅٍ عچج ځقڂو دڄ ّپڂز ٩ڄ ځقڂو دڄ إّ[  506]  

َََو دڄ أدٍ فذُخ ٩ڄ ثٽؾنٗؿ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ّن٪ُو ثٽڂنَوځنٍ ٩نڄ ثٽڂٮُنٌر دنڄ أدنٍ           
أصنً ًؽنجٻ ځنڄ دچنٍ ځنوٽؼ إٽنً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل         دٌهر ٩ڄ أدُه ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر ٵنجٻ     

٩پُه وّپڀ ٱٶجٽىث َج ًّىٻ ثهلل ثڅج أٙنقجح هنيث ثٽذقنٌ څ٪نجٽؼ ثٽٚنُو ٩پنً ًځنظ ٱچ٪نَح         
ٗط وثًْد٨ څقڂټ ځ٪چج ځڄ ثٽ٪نيح إٔنٲجهچج ٱنئڃ څقنڄ صىٝنأڅج دنه       ٱُه ثٽپُپز وثٽپُپضُڄ وثٽغ

مُٖچج ٩پً أڅٲْچج وثڃ څقڄ آعٌڅج أڅٲْچج وصىٝنأڅج ځنڄ ثٽذقنٌ وؽنوڅج ٱنٍ أڅٲْنچج ځنڄ ىٽنٸ         
ٱنٖننُچج ثڃ ٖ َٺننىڃ ١هننىًث ٱٶننجٻ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ صىٝننؤوث ځچننه ٱئڅننه      

 ثٽ٢جهٌ ځجوڇ ثٽقٗٻ ځُضضز  
   
ڂو دڄ ثٽڂذجًٷ ٩ڄ ځجٽٸ ٵٌثءر ٩ڄ ٙٲىثڃ دڄ ّپُڀ ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ    أمذٌڅج ځق[  507]  

ّپڂز ځڄ آٻ ثًٍْٳ ثڃ ثٽڂٮٌُر دڄ أدٍ دٌهر وهنى ًؽنټ ځنڄ دچنٍ ٩ذنو ثٽنوثً أمذنٌڇ ثڅنه         
ّأٻ ًؽټ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱٶنجٻ ثڅنج څٌٹنخ ثٽذقنٌ         ّڂ٨ أدج هٌٌَر َٶىٻ 
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أ ځنڄ ځنجء ثٽذقنٌ ٱٶنجٻ ًّنىٻ ثهلل      وځ٪چج ثٽٶپُټ ځڄ ثٽڂجء ٱنئڃ صىٝنأڅج دنه ٢٩ٖنچج أٱچضىٝن     
 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ هى ثٽ٢هىً ځجوڇ ثٽقټ ځُضضز  

   
 دجح ثٽىٝىء ځڄ ثٽڂجء ثٽٌثٹو 

   
أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ذو ثهلل عچج ٍثةور ٩نڄ هٖنجٿ ٩نڄ ځقڂنو ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر ٩نڄ         [  511]  

   ٖ َذىٻ أفوٹڀ ٱٍ ثٽڂجء ثٽوثةڀ عڀ َٮضْټ ځچهثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
   

 دجح ٵوً ثٽڂجء ثٽيٌ ٖ َچؾِ  
   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج ځقڂو دڄ إّنقجٳ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ؽ٪ٲنٌ دنڄ ثٽَدُنٌ        [  510]  

ّنڂ٪ش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ      ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌ ٩ڄ أدُنه ٵنجٻ   
ٱٶنجٻ إىث  وهى َْأٻ ٩ڄ ثٽڂجء َٺىڃ دنجٽٲٗر ځنڄ ثًْٛ وځنج َچىدنه ځنڄ ثٽنووثح وثٽْنذج٧        

 دپ٬ ثٽڂجء ٵپضُڄ ٽڀ َچؾْه ٍٕء  
   
فوعچج َقًُ دڄ فْجڃ عچج أدى أّجځز ٩ڄ ثٽىٽُو دنڄ ٹغُنٌ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ؽ٪ٲنٌ       [  510]  

ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ّتټ دڄ ثٽَدٌُ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثهلل ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ 
هلل ٩پُنه وّنپڀ إىث ٹنجڃ    ٩ڄ ثٽڂجء وځج َچىده ځڄ ثٽنووثح وثٽْنذج٧ ٱٶنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ث     

 ثٽڂجء ٵپضُڄ ٽڀ َقڂټ ثٽنذظ 
   

 دجح ثٽىٝىء دجٽڂجء ثٽڂْض٪ڂټ  
   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُنو ثٽ٢ُجٽْنٍ وأدنى ٍَنو ّن٪ُو دنڄ ثٽٌدُن٨ ٵنجٖ فنوعچج ٕن٪ذز ٩نڄ            [  511]  

ؽجءڅٍ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َ٪ىهڅٍ وأڅنج  ځقڂو دڄ ثٽڂچٺوً ٵجٻ ّڂ٪ش ؽجدٌث َٶىٻ 
 ىٝأ وٙخ ځڄ وٝىةه ٩پٍ ٱ٪ٶپش ځٌَٜ ٖ أ٩ٶټ ٱض

   
 دجح ثٽىٝىء دٲٞټ وٝىء ثٽڂٌأر 

   
أمذٌڅج َقًُ دنڄ فْنجڃ عچنج َََنو دنڄ ٢٩نجء ٩نڄ ّنڂجٷ ٩نڄ ٩ٺٌځنز ٩نڄ دنڄ             [  512]  

ٵجځش ثځٌأر ځڄ څْجء ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱج٭ضْپش ٱٍ ؽٲچز ځڄ ؽچجدنز  ٩ذجُ ٵجٻ 
ٱٶجٽش ثڅنٍ ٵنو ث٭ضْنپش ٱُنه ٵذپنٸ ٱٶنجٻ       ٱٶجٿ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إٽً ٱٞپهج َْضقڀ 

 ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثڅه ٽُِ ٩پً ثٽڂجء ؽچجدز  
   
أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ّڂجٷ دنڄ فنٌح ٩نڄ ٩ٺٌځنز ٩نڄ دنڄ ٩ذنجُ        [  513]  

 څقىڇ  ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
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 دجح ثٽهٌر إىث وٽٮش ٱٍ ثٔڅجء  

   
جًٷ ثڅج ځجٽٸ ٩ڄ إّقجٳ دڄ ٩ذو ثهلل دنڄ أدنٍ ١پقنز ٩نڄ     أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذ[  514]  

ثڃ فڂُور دچش ٩ذُو دڄ ًٱج٩ز ٩ڄ ٹذٖز دچش ٹ٪خ دڄ ځجٽٸ وٹجڅنش صقنش دنڄ أدنٍ ٵضنجهر      
أدج ٵضجهر همټ ٩پُهج ٱْٺذش ٽنه وٝنىءث ٱؾنجءس هنٌر صٖنٌح ځچنه ٱأٙنٮً ٽهنج أدنى ٵضنجهر           

ٍ ٵپنش څ٪نڀ ٵنجٻ ثڃ    ثٔڅجء فضً ٌٕدش ٵجٽش ٹذٖز ٱٌآڅٍ ثڅ٦ٌ ٱٶنجٻ أص٪ؾذنُڄ َنج دچنش أمن     
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ إڅهنج ٽُْنش دنچؾِ إڅڂنج هنٍ ځنڄ ثٽ٢نىثٱُڄ ٩پنُٺڀ أو         

 ثٽ٢ىثٱجس 
   

 دجح ٱٍ وٽى٫ ثٽٺپخ 
   
أمذٌڅج وهخ دڄ ؽٌٌَ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ أدٍ ثٽضُجؿ ٩نڄ ځ٢نٌٯ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ      [  515]  

ٍ   ځٮٲټ ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٵنجٻ    ثٔڅنجء ٱج٭ْنپىڇ ّنذ٨ ځنٌثس      إىث وٽن٬ ثٽٺپنخ ٱن
 وثٽغجځچز ٩ٲٌوڇ ٱٍ ثٽضٌثح 

   
 دجح ثٽٲأًر صٶ٨ ٱٍ ثٽْڂڄ 

   
أمذٌڅنج ځقڂننو دننڄ َىّننٰ ٩نڄ دننڄ ٩ُُچننز ٩ننڄ ثٽَهنٌٌ ٩ننڄ ٩ذُننو ثهلل ٩ننڄ دننڄ    [  516]  

ثڃ ٱأًر وٵ٪ش ٱٍ ّڂڄ ٱڂجصش ٱٶجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ     ٩ذجُ ٩ڄ ځُڂىڅز 
 ثٽٶىهج وځج فىٽهج وٹپىڇ  

   
 ح ثٖصٶجء ځڄ ثٽذىٻ  دج
   
أمذٌڅج ثٽڂ٪پً دڄ أّو عچج ٩ذنو ثٽىثفنو دنڄ ٍَنجه عچنج ث٩ْڂنٔ ٩نڄ ځؾجهنو ٩نڄ          [  517]  

ځٌ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دٶذٌَڄ ٱٶجٻ ثڅهڂنج ٽُ٪نيدجڃ   ١جوُ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
ٱٍ ٵذىًهڂج وځج َ٪يدجڃ ٱٍ ٹذٌُ ٹجڃ أفوهڂج َڂٍٖ دجٽچڂُڂز وٹجڃ ثِمٌ ٖ َْضچَڇ ٩نڄ  
ثٽذىٻ أو ځنڄ ثٽذنىٻ ٵنجٻ عنڀ أمني ؽٌَنور ١ًذنز ٱٺْنٌهج ٱٮنٌٍ ٩چنو ًأُ ٹنټ ٵذنٌ ځچهڂنج              

 ٵ٢٪ز عڀ ٵجٻ ٩ًْ ثڃ َنٲٰ ٩چهڂج فضً َُذْج  
   

 دجح ثٽذىٻ ٱٍ ثٽڂْؾو  
   
ؽجء أ٩ٌثدٍ إٽنً ثٽچذنٍ   فوعچج ؽ٪ٲٌ دڄ ٩ىڃ أڅذأ َقًُ دڄ ّ٪ُو ٩ڄ أڅِ ٵجٻ [  521]  

ُنز ثٽڂْنؾو ٵنجٻ ٱٚنجؿ دنه أٙنقجح ًّنىٻ ثهلل        ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱپڂج ٵجٿ دجٻ ٱنٍ څجف 
 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٺٲهڀ ٩چه عڀ ه٩ج دوٽى ځڄ ځجء ٱٚذه ٩پً دىٽه  
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 دجح دىٻ ثٽٮٗٿ ثٽيٌ ٽڀ ٢َ٪ڀ  

   
أمذٌڅننج ٩غڂننجڃ دننڄ ٩ڂننٌ عچننج ځجٽننٸ دننڄ أڅننِ وفننوعچجڇ ٩ننڄ َننىڅِ أَٞننج ٩ننڄ       [  520]  

ثڅهننج أصننش ثٽچذننٍ چننش ځقٚننڄ ثٽَهننٌٌ ٩ننڄ ٩ذُننو ثهلل دننڄ ٩ذننو ثهلل دننڄ ٩ضذننز ٩ننڄ أٿ ٵننُِ د
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دجدڄ ٽهج ٽڀ َذپ٬ ثڃ َأٹټ ثٽ٢٪جٿ ٱأؽپْه ٱٍ فؾنٌڇ ٱذنجٻ ٩پُنه ٵجٽنش     

 ٱو٩ج دڂجء ٱچٞقه وٽڀ َٮْپه  
   

 دجح ثًْٛ ٢َهٌ د٪ٞهج د٪ٞج  
   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج ځجٽٸ دڄ أڅِ ٩ڄ ځقڂو دنڄ ٩ڂنجًر ٩نڄ ځقڂنو دنڄ      [  520]  

ثڅهج ّنأٽش أٿ ّنپڂز ٱٶجٽنش    ٿ وٽو ٔدٌثهُڀ دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ٩ىٯ إدٌثهُڀ ثٽضُڂٍ ٩ڄ أ
ثڅٍ ثځٌأر أ١ُټ ىَپٍ ٱأځٖنٍ ٱنٍ ثٽڂٺنجڃ ثٽٶنيً ٵجٽنش أٿ ّنپڂز ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل          

 ٩پُه وّپڀ ٢َهٌڇ ځج د٪وڇ ٵپش ْدٍ ځقڂو صأمي دهيث ٵجٻ ٖ أهًٌ 
   

 دجح ثٽضُڂڀ  
   
أّجځز عچنج ٩نىٯ فنوعچٍ أدنى ًؽنجء ثٽ٪٢نجًهٌ       أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽ٪ٗء عچج أدى [  521]  

ٹچج ځ٨ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ ّٲٌ عڀ څَٻ ٱو٩ج ٩ڄ ٩ڂٌثڃ دڄ فُٚڄ ٵجٻ 
دىٝىء ٱضىٝنأ عنڀ څنىهٌ دجٽٚنٗر ٱٚنپً دجٽچنجُ ٱپڂنج ثڅٲضنټ ځنڄ ٙنٗصه إىث هنى دٌؽنټ             

ٱنٗڃ ثڃ  ځ٪ضَٻ ٽڀ َٚټ ٱٍ ثٽٶىٿ ٱٶجٻ ٽه ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ځنج ځچ٪نٸ َنج        
صٚپٍ ٱٍ ثٽٶىٿ ٱٶجٻ َج ًّنىٻ ثهلل أٙنجدضچٍ ثٽؾچجدنز وٖ ځنجء ٱٶنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل        

 ٩پُه وّپڀ ٩پُٸ دجٽٚ٪ُو ٱئڅه َٺٲُٸ  
   
فوعچج ځقڂو دڄ إّقجٳ فوعچٍ ٩ذو ثهلل دنڄ څنجٱ٨ ٩نڄ ثٽپُنظ دنڄ ّن٪و ٩نڄ دٺنٌ         [  522]  

ڃ ٱننٍ ّننٲٌ مننٌػ ًؽننٗدننڄ ّننىثهر ٩ننڄ ٢٩ننجء دننڄ َْننجً ٩ننڄ أدننٍ ّنن٪ُو ثٽنننوًٌ ٵننجٻ     
ٱقٌٞصهڂج ثٽٚٗر وٽُِ ځ٪هڂج ځجء ٱضُڂڂج ٙن٪ُوث ١ُذنج ٱٚنپُج عنڀ وؽنوث ثٽڂنجء د٪نو ٱنٍ         
ثٽىٵش ٱأ٩جه أفوهڂج ثٽٚٗر دىٝنىء وٽنڀ َ٪نو ثِمنٌ عنڀ أصُنج ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه          
وّپڀ ٱيٹٌ ىٽٸ ٱٶجٻ ٽپيٌ ٽڀ َ٪و أٙذش ثٽْچز وأؽَصٸ ٙٗصٸ وٵجٻ ٽپيٌ صىٝأ وأ٩نجه  

 ٽٸ ثْؽٌ ځٌصُڄ  
   

 دجح ثٽضُڂڀ ځٌر  
   
فوعچج ٩ٲجڃ عچج أدجڃ دڄ َََو ثٽ٪٢جً عچج ٵضنجهر ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ        [  523]  

ٱنٍ ثٽضنُڂڀ   أدَي ٩ڄ أدُه ٩ڄ ٩ڂجً دنڄ َجّنٌ ثڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٹنجڃ َٶنىٻ         
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 ٌٝدز ٽپىؽه وثٽٺٲُڄ ٵجٻ ٩ذو ثهلل ٙـ إّچجهڇ 
   
عچننج أدننى أّننجځز ٩ننڄ هٖننجٿ دننڄ ٩ننٌور ٩ننڄ أدُننه ٩ننڄ  أمذٌڅننج ٩ذننو ثهلل دننڄ ّنن٪ُو [  524]  

ثّنض٪جًس ٵنٗهر ځنڄ أّنڂجء ٱهپٺنش ٱأًّنټ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ           ٩جةٖز ثڅهج 
څجّج ځڄ أٙنقجده ٱنٍ ١پذهنج ٱنأهًٹضهڀ ثٽٚنٗر ٱٚنپىث ځنڄ ٭ُنٌ وٝنىء ٱپڂنج آصنىث ثٽچذنٍ             

ٌ ؽنَثٷ ثهلل  ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٕٺىث ىٽنٸ إٽُنه ٱچَٽنش آَنز ثٽضنُڂڀ ٱٶنجٻ أّنُو دنڄ فٞنُ         
 مٌُث ٱىثهلل ځج څَٻ دٸ أځٌ ٵ٠ ثٖ ؽ٪ټ ثهلل ٽٸ ځچه ځنٌؽج وؽ٪ټ ٽپڂْپڂُڄ ٱُه دٌٹز  

   
 دجح ٱٍ ثٽٮْټ ځڄ ثٽؾچجدز  

   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو عچج ٍثةور ٩ڄ ّپُڂجڃ ٩ڄ ّجٽڀ دڄ أدٍ ثٽؾ٪و ٩ڄ ٹٌَخ ٩ڄ [  525]  

ء ٱنجٱ٫ٌ ٩پنً َوَنه    وٝن٪ش ٽپچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ځنج      دڄ ٩ذجُ ٩ڄ ځُڂىڅنز ٵجٽنش   
ٱؾ٪ټ َٮْټ دهج ٱٌؽه ٱپڂنج ٱن٫ٌ ځْنقهج دنجًْٛ أو دقنجة٠ ٕنٸ ّنپُڂجڃ عنڀ صڂٞنڂٜ          
وثّضچٖٴ ٱٮْټ وؽهه وىًث٩ه وٙخ ٩پً ًأّه وؽْوڇ ٱپڂج ٱن٫ٌ صچقنً ٱٮْنټ ًؽپُنه     
ٱأ٢٩ُضه ځپقٲز ٱأدً وؽ٪ټ َچٲٜ دُوڇ ٵجٽش ٱْضٌصه فضً ث٭ضْټ ٵجٻ ّپُڂجڃ ٱيٹٌ ّنجٽڀ  

 ُه وّپڀ هٺيث ٹجڃ ځڄ ثٽؾچجدز  ثڃ ٭ْټ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پ
   
ٹننجڃ أمذٌڅنج ؽ٪ٲنٌ دننڄ ٩نىڃ عچنج هٖننجٿ دنڄ ٩نٌور ٩ننڄ أدُنه ٩نڄ ٩جةٖننز ٵجٽنش          [  526]  

ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َذوأ ٱُٮْټ َوَه ٱُضىٝنأ وٝنىءڇ ٽپٚنٗر عنڀ َنومټ ٹٲنه       
 ٗ ط ٱٍ ثٽڂجء ٱُنپټ دهج أٙىٻ ٕ٪ٌڇ فضً إى مُټ إٽُه أڅه ٵو ثّضذټ ثٽذٌٖر ٭ٌٯ دُوڇ عن

٭ٌٱجس ٱٚذهج ٩پً ًأّه عڀ ث٭ضْټ ٵنجٻ أدنى ځقڂنو هنيث أفنخ إٽنٍ ځنڄ فنوَظ ّنجٽڀ دنڄ           
 أدٍ ثٽؾ٪و 

   
 دجح ثٽٌؽټ وثٽڂٌأر َٮضْٗڃ ځڄ أڅجء وثفو  

   
أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ ٹغُننٌ ٩ننڄ ثْوٍث٩ننٍ ٩ننڄ ثٽَهننٌٌ ٩ننڄ ٩ننٌور ٩ننڄ ٩جةٖننز [  527]  

 وثفو ځڄ ثٽؾچجدز  ٹچش ث٭ضْټ ثڅج وًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځڄ أڅجء ٵجٽش 
   
أمذٌڅننج ؽ٪ٲننٌ دننڄ ٩ننىڃ أڅذننأ ؽ٪ٲننٌ دننڄ دٌٵننجڃ ٩ننڄ ثٽَهننٌٌ ٩ننڄ ٩ننٌور ٩ننڄ   [  531]  

 ٹچش ث٭ضْټ ثڅج وًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځڄ أڅجء وثفو وهى ثٽٲٌٳ ٩جةٖز ٵجٽش 
   

 دجح ځڄ صٌٷ ځى٨ٝ ٕ٪ٌڇ ځڄ ثٽؾچجدز 
   
٢٩نجء دنڄ ثٽْنجةخ ٩نڄ ٍثىثڃ     أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽٲٞټ عچج فڂجه دڄ ّپڂز ٩نڄ  [  530]  

ځنڄ صنٌٷ ځىٝن٨ ٕن٪ٌڇ ځنڄ ؽچجدنز ٽنڀ        ٩ڄ ٩پٍ ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٵنجٻ   
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 َٚذهج ثٽڂجء ٱ٪ټ دهج ٹيث وٹيث ځڄ ثٽچجً ٵجٻ ٩پٍ ٱڂڄ عڀ ٩جهَش ًأٍّ وٹجڃ َؾَ ٕ٪ٌڇ 
   

 دجح ثٽڂؾٌوؿ صُٚذه ثٽؾچجدز  
   
چٍ ثڃ ٢٩جء دنڄ ًدنجؿ ٵنجٻ ثڅنه ّنڂ٨      أمذٌڅج أدى ثٽڂٮٌُر عچج ثْوٍث٩ٍ ٵجٻ دپٮ[  530]  

ثڃ ًؽنٗ أٙنجده ؽنٌؿ ٱنٍ ٩هنو ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ عنڀ أٙنجده            دڄ ٩ذجُ َنذنٌ  
ثفضٗٿ ٱأځٌ دجٖ٭ضْجٻ ٱڂجس ٱذپ٬ ىٽٸ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ ٵضپىڇ ٵضپهڀ ثهلل أٽڀ 

ټ د٪نو ىٽنٸ   َٸ ٕٲجء ثٽ٪ٍ ثٽْؤثٻ وٵنجٻ ٢٩نجء دپٮچنٍ ثڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ّنت        
 ٱٶجٻ ٽى ٭ْټ ؽْوڇ وصٌٷ ًأّه فُظ أٙجده ثٽؾٌؿ 

   
 دجح ثٽيٌ ٢َىٯ ٩پً څْجةه ٱٍ ٭ْټ وثفو  

   
أڃ ًّنىٻ ثهلل  فوعچج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج فڂجه دڄ ّنپڂز ٩نڄ عجدنش ٩نڄ أڅنِ      [  531]  

 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ١جٯ ٩پً څْجةه ٱٍ َىٿ وثفو  
   
أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه  عچج عجدش ٩ڄ أڅِ  فوعچج ٩ٲجڃ عچج فڂجه دڄ ّپڂز[  532]  

 وّپڀ ١جٯ ٩پً څْجةه ٱٍ ٽُپز وثفور ؽڂ٨  
   

 دجح ځج َْضقخ أڃ َْضضٌ ده 
   
أمذٌڅج فؾجػ دڄ ځچهنجٻ عچنج ځهنوٌ دنڄ ځُڂنىڃ عچنج ځقڂنو دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ أدنٍ            [  533]  

هٱچنٍ  أًَ٪ٶىح ٩ڄ ثٽقْڄ دڄ ّن٪و ځنىٽً ثٽقْنڄ دنڄ ٩پنٍ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ؽ٪ٲنٌ ٵنجٻ           
ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ىثس َننىٿ مپٲننه ٱأّننٌ إٽننٍ فننوَغج ٖ أفننوط دننه أفننو ځننڄ  

 ثٽچجُ وٹجڃ أفخ ځج ثّضضٌ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٽقجؽضه هوٯ أو فجةٔ څنټ  
   

 دجح ثٽؾچخ إىث أًثه ثڃ َچجٿ 
   
٩ڂنٌ ٵنجٻ    أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ هَچجً ٩ڄ دڄ[  534]  

ّننأٻ ٩ڂننٌ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٱٶننجٻ صٚننُذچٍ ثٽؾچجدننز ځننڄ ثٽپُننټ ٱننأځٌڇ ثڃ    
 َٮْټ ىٹٌڇ وَضىٝأ عڀ ٌَٵو  

   
أمذٌڅج أفڂو دڄ مجٽو عچج ځقڂو دنڄ إّنقجٳ ٩نڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ ثّْنىه ٩نڄ         [  535]  

أٽش ٩جةٖز ٹُٰ ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٚنچ٨ إىث أًثه ثڃ َچنجٿ      ّأدُه ٵجٻ 
 وهى ؽچخ ٱٶجٽش ٹجڃ َضىٝأ وٝىءڇ ٽپٚٗر عڀ َچجٿ 
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 دجح ثٽڂجء ځڄ ثٽڂجء 
   
أمذٌڅننج َقُننً دننڄ ځىّننً عچننج ٩ذننو ثٽننٌٍثٳ أڅذننأ دننڄ ؽننٌَؼ أمذٌڅننٍ ٩ڂننٌو دننڄ [  536]  

دنڄ ّن٪جه وٹنجڃ ځٌٝنُج ځنڄ أهنټ        هَچجً ٩ڄ ٩ذو ثٽنٌفڂڄ دنڄ ثٽْنجةخ ٩نڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ      
 ثٽڂجء ځڄ ثٽڂجء ثٽڂوَچز ٩ڄ أدٍ أَىح ثْڅٚجًٌ ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 

   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ثٽپُظ فوعچٍ ٩ٶُټ ٩ڄ دڄ ٕنهجح ٩نڄ ّنهټ    [  537]  

دڄ ّ٪و ثٽْج٩وٌ وٹجڃ ٵو أهًٷ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ وّنڂ٨ ځچنه وهنى دنڄ مڂْنز       
ثڃ ثٽٲضُنج ثٽضنٍ   ٌٖ ّچز فُڄ صىٱٍ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ فوعچٍ أدٍ دڄ ٹ٪خ ٩

ٹجڅىث َٲضىڃ دهج ٱٍ ٵىٽنه ثٽڂنجء ځنڄ ثٽڂنجء ًمٚنز ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ           
ًم٘ ٱُهج ٱٍ أوٻ ثّٔٗٿ عڀ أځٌ دجٖ٭ضْجٻ د٪و ٵجٻ ٩ذو ثهلل وٵجٻ ٭ٌُڇ ٵنجٻ ثٽَهنٌٌ   

 ټ دڄ ّ٪و  فوعچٍ د٪ٜ ځڄ أًًٝ ٩ڄ ّه
   
أمذٌڅج أدى ؽ٪ٲٌ ځقڂو دڄ ځهٌثڃ ثٽؾڂجٻ عچج ځذٌٖ ثٽقپذٍ ٩ڄ ځقڂو دنڄ أدنٍ   [  541]  

ثڃ ثٽٲضُج ثٽضنٍ ٹنجڅىث َٲضنىڃ دهنج ثٽڂنجء      ٭ْجڃ ٩ڄ أدٍ فجٍٿ ٩ڄ ّهټ دڄ ّ٪و فوعچٍ أدٍ 
ځننڄ ثٽڂننجء ٹجڅننش ًمٚننز ًمٚننهج ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٱننٍ أوٻ ثّٔننٗٿ أو 

 د٪و  ثٽَځجڃ عڀ ث٭ضْټ 
   

 دجح ٱٍ ځِ ثٽنضجڃ ثٽنضجڃ 
   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج هٖجٿ ٩ڄ ٵضجهر ٩ڄ ثٽقْڄ ٩ڄ أدٍ ًثٱ٨ ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر    [  540]  

إىث ؽپننِ دننُڄ ٕنن٪ذهج ثًْدنن٨ عننڀ ؽهننوهج ٱٶننو وؽننخ ٩ننڄ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٵننجٻ 
 ثٽٮْټ 

   
 دجح ٱٍ ثٽڂٌأر صٌي ٱٍ ځچجځهج ځج ٌَي ثٽٌؽټ  

   
ج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ٢٩جء ثٽنٌثّنجڅٍ ٵنجٻ ّنڂ٪ش ّن٪ُو     أمذٌڅ[  540]  

ّأٽش مجٽضٍ مىٽز دچش فٺُڀ ثٽْنپڂُز ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ      دڄ ثٽڂُْخ َٶىٻ 
 ٩ڄ ثٽڂٌأر صقضپڀ ٱأځٌهج ثڃ صٮضْټ  

   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دنڄ ٙنجٽـ فنوعچٍ ثٽپُنظ فنوعچٍ ٩ٶُنټ ٩نڄ دنڄ ٕنهجح فنوعچٍ           [  541]  

ثڃ أٿ ّنپُڀ أٿ  ثٽَدٌُ ٩ڄ ٩جةٖز ٍوػ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ثڅهنج أمذٌصنه      ٩ٌور دڄ
دچٍ أدٍ ١پقز همپش ٩پً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٽش َج ًّنىٻ ثهلل ثڃ ثهلل ٖ  
َْضقٍ ځڄ ثٽقٴ أًأَنش ثٽڂنٌأر صنٌي ٱنٍ ثٽچنىٿ ځنج َنٌي ثٽٌؽنټ أصٮضْنټ ٵنجٻ څ٪نڀ ٱٶجٽنش             

ىٽٸ ٱجٽضٲش إٽُهج ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱٶنجٻ     ٩جةٖز ٱٶپش أٯ ٽٸ أصٌي ثٽڂٌأر 
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 صٌدش َڂُچٸ ٱڂڄ أَڄ َٺىڃ ثٽٖذه 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٹغٌُ ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٩نڄ إّنقجٳ دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ أدنٍ ١پقنز        [  542]  

همپش ٩پً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أٿ ّنپُڀ و٩چنوڇ أٿ ّنپڂز ٱٶجٽنش     ٩ڄ أڅِ ٵجٻ 
ځنج َنٌي ثٽٌؽنټ ٱٶجٽنش أٿ ّنپڂز صٌدنش َنوثٷ َنج أٿ ّنپُڀ ٱٞنقش            ثٽڂٌأر صٌي ٱٍ ځچجځهنج 

ثٽچْجء ٱٶجٻ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځچضٌٚث ْٿ ّپُڀ دټ أڅش صٌدنش َنوثٷ ثڃ مُنٌٹڄ    
ثٽضٍ صْأٻ ٩ڂج َ٪چُهنج إىث ًأس ثٽڂنجء ٱپضٮضْنټ ٵجٽنش أٿ ّنپڂز وٽپچْنجء ځنجء َنج ًّنىٻ ثهلل          

 ٽو إڅڂج هڄ ٕٶجةٴ ثٽٌؽجٻ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ څ٪ڀ ٱأَڄ َٖذههڄ ثٽى
   

 دجح ځڄ ٌَي دپٗ وٽڀ َيٹٌ ثفضٗځج  
   
أمذٌڅج َقًُ دڄ ځىًّ عچج ٩ذو ثٽٌٍثٳ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دنڄ  [  543]  

ٱٍ ثٽٌؽټ َْضُٶ٤ ٱٌُي دپنٗ  ٩ڂٌ ٩ڄ ثٽٶجّڀ ٩ڄ ٩جةٖز ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
 ثفضٗځج وٽڀ ٌَ دپٗ ٱٗ ٭ْټ ٩پُه  وٽڀ َيٹٌ ثفضٗځج ٵجٻ ٽُٮضْټ ٱئڃ ًأي

   
 دجح إىث ثّضُٶ٤ أفوٹڀ ځڄ ځچجځه  

   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج دڄ ٩ُُچز ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ أدٍ ّپڂز ٩ڄ أدنٍ هٌَنٌر ٵنجٻ    [  544]  

إىث ثّننضُٶ٤ أفننوٹڀ ځننڄ څىځننه ٱننٗ َننومټ َننوڇ ٱننٍ     ٵننجٻ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ   
 ثٽىٝىء فضً َٮْپهج عٗعج 

   
 ٽٌؽټ َنٌػ ځڄ ثٽنٗء ٱُأٹټ  دجح ث

   
أمذٌڅننج أدننى څ٪ننُڀ عچننج ّننٲُجڃ دننڄ ٩ُُچننز ٩ننڄ ٩ڂننٌو دننڄ هَچننجً ٩ننڄ ّنن٪ُو دننڄ       [  545]  

ٹچج ٩چو ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ وهمنټ ثٽٮنجة٠ عنڀ منٌػ       ثٽقىٌَط ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
 ٱأصٍ د٢٪جٿ ٱٶُټ أٖ صضىٝأ ٱٶجٻ أٙپٍ ٱأصىٝأ 

   
 دجح ثٽڂْضقجٝز  

   
ج أدى ثٽڂٮٌُر ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ٩ٌور دنڄ ثٽَدُنٌ و٩ڂنٌر    أمذٌڅ[  546]  

دچش ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ّ٪و دڄ ًٍثًر ٩ڄ ٩جةٖنز ٍوػ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵجٽنش       
ثّضقُٞش أٿ فذُذز دچش ؽقنٔ وهنٍ صقنش ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ ٩نىٯ ّنذ٨ ّنچُڄ ٱٖنٺش           

٩پُنه وّنپڀ إڃ هنيڇ ٽُْنش     ىٽٸ إٽً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ ثٽچذٍ ٙنپً ثهلل  
دجٽقُٞنز وإڅڂنج هننٍ ٩نٌٳ ٱنئىث أٵذپننش ثٽقُٞنز ٱنو٩ٍ ثٽٚننٗر وإىث أهدنٌس ٱج٭ضْنپٍ عننڀ         
ٙپٍ ٵجٽش ٩جةٖنز ٱٺجڅنش صٮضْنټ ٽٺنټ ٙنٗر عنڀ صٚنپٍ وٹجڅنش صٶ٪نو ٱنٍ ځنٌٹڄ ٔمضهنج             
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 ٍَچخ دچش ؽقٔ فضً أڃ فڂٌر ثٽوٿ ٽض٪پى ثٽڂجء 
   

 دجح ثٽڂذجٌٕر ٽپٚجةڀ 
   
جٙڀ ٩ڄ هٖنجٿ ٙنجفخ ثٽوّنضىثةٍ ٩نڄ فڂنجه ٩نڄ إدنٌثهُڀ ٩نڄ         أمذٌڅج أدى ٩[  547]  

 ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َذجٌٕهج وهى ٙجةڀ ثّْىه ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٻ 
   
أمذٌڅج أدى فنجصڀ ثٽذٚنٌٌ ًوؿ دنڄ أّنپڀ عچنج ٍثةنور ٩نڄ ّنپُڂجڃ ٩نڄ إدنٌثهُڀ           [  551]  

 وهى ٙجةڀ   أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َذجٌٕهڄ٩ڄ ثّْىه ٩ڄ ٩جةٖز 
   

 دجح ثٽقجةٜ صذ٠ْ ثٽنڂٌر 
   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ عچج ٕ٪ذز ٵجٻ ّنپُڂجڃ أمذٌڅنٍ ٩نڄ عجدنش دنڄ ٩ذُنو       [  550]  

ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٵنجٻ ٽهنج څنجوٽُچٍ ثٽنڂنٌر ٵجٽنش ثڅنٍ        ٩ڄ ثٽٶجّڀ ٩ڄ ٩جةٖز 
 فجةٜ ٵجٻ إڅهج ٽُْش ٱٍ َوٷ 

   
 دجح ٱٍ هٿ ثٽقُٜ َُٚخ ثٽغىح 

   
أمذٌڅج أفڂو دڄ مجٽو عچج ځقڂو دڄ إّقجٳ ٩ڄ ٱج١ڂنز دچنش ثٽڂچنيً ٩نڄ ؽنوصهج      [  550]  

ّڂ٪ش ثځٌأر وهٍ صْأٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹُنٰ  أّڂجء دچش أدٍ دٺٌ ٵجٽش 
صٚننچ٨ دغىدهننج إىث ١هننٌس ځننڄ ځقُٞننهج ٵننجٻ ثڃ ًأَننش ٱُننه هځننج ٱقٺُننه عننڀ أٵٌٙننُه عننڀ       

 ثڅٞقٍ ٱٍ ّجةٌ عىدٸ عڀ ٙپٍ ٱُه 
   

 دجح ٱٍ ٭ْټ ثٽڂْضقجٝز 
   
فوعچج ځقڂو دڄ َىّٰ عچنج إّنٌثةُټ ٩نڄ إدنٌثهُڀ دنڄ ځهنجؽٌ ٩نڄ ٙنٲُز دچنش          [  551]  

ّأٽش ثځٌأر ځڄ ثْڅٚجً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً   ُٕذز دڄ ٩غڂجڃ ٩ڄ ٩جةٖز أٿ ثٽڂؤځچُڄ ٵجٽش 
ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩ڄ ثٽقُٜ ٵنجٻ منيٌ ځنجءٷ وّنوًٷ عنڀ ث٭ضْنپٍ وأڅٶنٍ عنڀ ٙنذٍ ٩پنً           

صذپٮٍ ٕؤوڃ ثٽٌأُ عڀ ميٌ ٱٌٙز ځڂْٺز ٵجٽش ٹُٰ ثٙچ٨ دهنج َنج ًّنىٻ    ًأّٸ فضً 
ثهلل ٱْٺش ٱٺُٰ ثٙچ٨ َج ًّىٻ ثهلل ٱْنٺش ٱٶجٽنش ٩جةٖنز منيٌ ٱٌٙنز ځڂْنٺز ٱضضذ٪نٍ        

 دهج آعجً ثٽوٿ وًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َْڂ٨ ٱڂج أڅٺٌ ٩پُهج  
   
ؽنجءس  ٩جةٖنز ٵجٽنش    أمذٌڅج ؽ٪ٲٌ دڄ ٩ىڃ عچج هٖجٿ دنڄ ٩نٌور ٩نڄ أدُنه ٩نڄ     [  552]  

ٱج١ڂننز دچننش أدننٍ فذننُٔ إٽننً ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٱٶجٽننش َننج ًّننىٻ ثهلل ثڅننٍ  
ثځٌأر ثّضقجٛ ٱٗ أ١هٌ ٱجه٧ ثٽٚٗر ٵجٻ ٖ إڅڂج ىٽٸ ٩ٌٳ ٱئىث أٵذپنش ثٽقُٞنز ٱنو٩ٍ    
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 ثٽٚٗر وإىث أهدٌس ٱج٭ْپٍ ٩چٸ ثٽوٿ وٙپٍ 
   
ّنقجٳ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ ٩نٌور ٩نڄ       أمذٌڅج َََو دنڄ هنجًوڃ أڅذنأ ځقڂنو دنڄ إ     [  553]  

أڃ ثدچننز ؽقننٔ ثّضقُٞننش ٩پننً ٩هننو ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٱأځٌهننج   ٩جةٖننز 
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دجٽٮْټ ٽٺټ ٙٗر ٱئڃ ٹجڅش ٽضومټ ثٽڂٌٹڄ وإڅه ٽڂڂپنىء  

 ځجء ٱضچٮڂِ ٱُه عڀ صنٌػ ځچه وإڃ ثٽوٿ ٱىٵه ٽ٪جٽُه ٱضٚپٍ 
   
هجًوڃ ثڅج ځقڂو دڄ إّقجٳ ٩ڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ ثٽٶجّنڀ ٩نڄ       أمذٌڅج َََو دڄ[  554]  

إڅڂننج هننٍ ٱٗڅننز إڃ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٹننجڃ أځٌهننج   أدُننه ٩ننڄ ٩جةٖننز ٵجٽننش 
دجٽٮْټ ٽٺټ ٙٗر ٱپڂج ٕٴ ىٽٸ ٩پُهج أځٌهج ثڃ صؾڂ٨ دُڄ ثٽ٦هٌ وثٽ٪ٚنٌ دٮْنټ وثفنو    

ثٽچجُ َٶىٽىڃ ّنهپز دچنش    ودُڄ ثٽٮٌح وثٽ٪ٖجء دٮْټ وثفو وصٮضْټ ثٽٲؾٌ ٵجٻ أدى ځقڂو
 ّهُټ ٵجٻ َََو دڄ هجًوڃ ّهُپز دچش ّهټ 

   
أمذٌڅننج هجٕننڀ دننڄ ثٽٶجّننڀ عچننج ٕنن٪ذز ٵننجٻ ّننأٽش ٩ذننو ثٽننٌفڂڄ دننڄ ثٽٶجّننڀ ٩ننڄ      [  555]  

ثڃ ثځننٌأر ثّضقُٞننش ٩پننً ٩هننو ًّننىٻ ثهلل ثٽڂْضقجٝننز ٱننأمذٌڅٍ ٩ننڄ أدُننه ٩ننڄ ٩جةٖننز 
ٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أځٌهج ٵجٻ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱأځٌس ٵجٻ ٵپش ٽ٪ذو ثٽٌفڂڄ ثٽچذ

ٖ أفوعٸ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٕنُتج ٱنأځٌس ثڃ صنؤمٌ ثٽ٦هنٌ وص٪ؾنټ ثٽ٪ٚنٌ        
وصٮضْټ ٽهڂج ٭ْٗ وصؤمٌ ثٽڂٮٌح وص٪ؾټ ثٽ٪ٖجء وصٮضْټ ٽهڂنج ٭ْنٗ وصٮضْنټ ٽپٚنذـ     

 ٭ْٗ 
   
ز فوعچج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ثْوٍث٩ٍ فنوعچٍ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ ٩نٌور ٩نڄ ٩جةٖن      [  556]  

ثّضقُٞننش أٿ فذُذننز دچننش ؽقننٔ ّننذ٨ ّننچُڄ وهننٍ صقننش ٩ذننو ثٽننٌفڂڄ دننڄ ٩ننىٯ ٵجٽننش 
ٱجٕضٺش ىٽنٸ إٽنً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱٶنجٻ ٽهنج ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه            
وّپڀ إڅهج ٽُْش دقُٞز إڅڂنج هنى ٩نٌٳ ٱنئىث أٵذپنش ثٽقُٞنز ٱنو٩ٍ ثٽٚنٗر وإىث أهدنٌس          

ټ ٙٗر عنڀ صٚنپٍ ٵجٽنش وٹجڅنش صٶ٪نو ٱنٍ       ٱج٭ضْپٍ وٙپٍ ٵجٽش ٩جةٖز ٱٺجڅش صٮضْټ ٽٺ
 ځٌٹڄ ٔمضهج ٍَچخ دچش ؽقٔ فضً ثڃ فڂٌر ثٽوٿ ٽض٪پى ثٽڂجء 

   
أمذٌڅج فؾجػ دڄ ځچهجٻ عچج فڂجه دڄ ّپڂز ٩ڄ هٖجٿ دنڄ ٩نٌور ٩نڄ أدُنه ٩نڄ      [  557]  

ثڃ ٱج١ڂز دچش أدٍ فذُٔ ٵجٽش َج ًّىٻ ثهلل إڅٍ ثځٌأر ثّضقجٛ أٱنأصٌٷ ثٽٚنٗر   ٩جةٖز 
ٽٸ ٩ٌٳ وٽُْنش دجٽقُٞنز ٱنئىث أٵذپنش ثٽقُٞنز ٱنجصٌٹٍ ثٽٚنٗر ٱنئىث ىهنخ          ٵجٻ ٖ إڅڂج ى

ٵوًهج ٱج٭ْپٍ ٩چٸ ثٽوٿ وصىٝتٍ وٙپٍ ٵجٻ هٖجٿ ٱٺجڃ أدٍ َٶىٻ صٮضْنټ ٭ْنټ ثْوٻ   
 عڀ ځج َٺىڃ د٪و ىٽٸ ٱئڅهج ص٢هٌ وصٚپٍ  

   
أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ذو ثهلل دڄ َىڅِ عچج ثٽپُظ دڄ ّ٪و ٩ڄ څجٱ٨ ٩نڄ ّنپُڂجڃ دنڄ    [  561]  

أڃ ثځننٌأر ٹجڅننش جً أڃ ًؽننٗ أمذننٌڇ ٩ننڄ أٿ ّننپڂز ٍوػ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ    َْنن
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صهٌثٳ ثٽوٿ ٩پً ٩هو ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱجّنضٲضش أٿ ّنپڂز ٽهنج ًّنىٻ ثهلل        
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ ٽهج ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٽضچ٦ٌ ٩نوه ثٽپُنجٽٍ وثَْنجٿ    

َٺىڃ دهج ثٽيٌ ٹجڃ وٵوًهڄ ځڄ ثٽٖهٌ ٱضضٌٷ ثٽٚٗر ٽنيٽٸ  ثٽضٍ ٹجڅش صقُٞهڄ ٵذټ أڃ 
 ٱئىث مپٲش ىٽٸ وفٌٞس ثٽٚٗر ٱپضٮضْټ وٽضْضغٲٌ دغىح عڀ صٚپٍ 

   
فوعچج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽڂؾُو عچج دنڄ أدنٍ ىةنخ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ ٩نٌور ٩نڄ         [  560]  

 َج ًّىٻ ثهلل ٭پذچٍ ٵجٻ ث٭ضْپٍ وٙپٍ ٩جةٖز ٩ڄ أٿ فذُذز ٵجٽش 
   
أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ هثوه ثٽهجٕڂٍ عچج إدٌثهُڀ َ٪چٍ دنڄ ّن٪و ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ      [  560]  

٩ڂنٌر دچنش ّن٪و دنڄ ًٍثًر ثڅهنج ّنڂ٪ش ٩جةٖنز ٍوػ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ صٶنىٻ             
ؽجءس أٿ فذُذز دچش ؽقٔ إٽً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وٹجڅش ثّضقُٞنش ّنذ٨   

ج إڃ هننيث ٽننُِ دجٽقُٞننز إڅڂننج هننيث ٩ننٌٳ  ّننچُڄ ٱجٕننضٺش ىٽننٸ إٽُننه وثّننضٲضضه ٱُننه ٱٶننجٻ ٽهنن 
ٱج٭ضْپٍ عڀ ٙپٍ ٵجٽش ٩جةٖز وٹجڅش أٿ فذُذز صٮضْټ ٽٺټ ٙٗر وصٚپٍ وٹجڅش صؾپنِ  

 ٱٍ ثٽڂٌٹڄ ٱض٪پى فڂٌر ثٽوٿ ثٽڂجء عڀ صٚپٍ 
   
أمذٌڅننج أفڂننو دننڄ مجٽننو ٩ننڄ ځقڂننو دننڄ إّننقجٳ ٩ننڄ ثٽَهننٌٌ ٩ننڄ ٩ننٌور ٩ننڄ   [  561]  

ٱننٍ ٩هننو ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه  إڃ أٿ فذُذننز دچننش ؽقننٔ ٹجڅننش ثّضقُٞننش٩جةٖننز 
وّپڀ ٱأځٌهج ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دجٽٮْټ ٽٺټ ٙنٗر ٱنئڃ ٹجڅنش ٽضنچٮڂِ ٱنٍ      

 ثٽڂٌٹڄ وإڅه ٽڂڂپىء ځجء عڀ صنٌػ ځچه وإڃ ثٽوٿ ٽ٪جٽُه ٱضٚپٍ 
   
أڅهنج ٹجڅنش   أمذٌڅج أفڂو دڄ مجٽو عچج ځقڂو دڄ إّقجٳ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ثٽٶجّڀ [  562]  

 ٭ُٗڃ ثٽغٶٲُز دجهَز دچش 
   
إڅڂنج هنٍ ّنهپز دچنش ّنهُټ      و٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ثٽٶجّڀ ٩ڄ أدُنه ٩نڄ ٩جةٖنز    [  563]  

دڄ ٩ڂٌو ثّضقُٞش وإڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٹنجڃ أځٌهنج دجٽٮْنټ ٩چنو ٹنټ        
ٙننٗر ٱپڂننج ؽهننوهج ىٽننٸ أځننٌ ثڃ صؾڂنن٨ دننُڄ ثٽ٦هننٌ وثٽ٪ٚننٌ ٱننٍ ٭ْننټ وثفننو وثٽڂٮننٌح  

 ضْټ ٽپٚذـ وثٽ٪ٖجء ٱٍ ٭ْټ وثفو وصٮ
   
إڅڂنج ؽنجء ثمنضٗٱهڀ    أمذٌڅج أفڂو دڄ مجٽو عچج ځقڂنو ٩نڄ ّن٪و دنڄ إدنٌثهُڀ ٵنجٻ       [  564]  

أڅهڄ عٗعضهڄ ٩چو ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ٩نىٯ ٱٶنجٻ د٪ٞنهڀ هنٍ أٿ فذُذنز وٵنجٻ د٪ٞنهڀ هنٍ         
 دجهَز وٵجٻ د٪ٞهڀ هٍ ّهپز دچش ّهُټ  

   
ثڅننه ّننأٻ ڄ فٺننُڀ أمذننٌڇ أمذٌڅننج َََننو دننڄ هننجًوڃ أمذٌڅننج َقُننً ثڃ ثٽٶ٪ٶننج٧ دنن [  565]  

ّ٪ُو ٩ڄ ثٽڂْضقجٝز ٱٶنجٻ َنج دنڄ أمنٍ ځنج دٶنٍ أفنو أ٩پنڀ دهنيث ځچنٍ إىث أٵذپنش ثٽقُٞنز             
 ٱپضو٧ ثٽٚٗر وإىث أهدٌس ٱپضٮضْټ وٽضٚټ  
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أمذٌڅج أّىه دڄ ٩جځٌ عجڃ ٕ٪ذز ٩نڄ ٩ڂنجً ځنىٽً دچنٍ هجٕنڀ ٩نڄ دنڄ ٩ذنجُ         [  566]  

ڀ صقضٖنٍ وصْنضغٲٌ عنڀ صٚنپٍ ٱٶنجٻ      ٱٍ ثٽڂْضقجٝز صو٧ ثٽٚٗر أَنجٿ إٵٌثةهنج عنڀ صٮضْنټ عن     
 ثٽٌؽټ وثڃ ٹجڅش صُْټ ٵجٻ وثڃ ٹجڅش صُْټ ځغټ هيث ثٽڂغ٪خ  

   
ٹنجڃ دنڄ ٩ذنجُ    أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ عچج فڂُو ٩ڄ ٩ڂجً دڄ أدٍ ٩ڂجً ٵنجٻ  [  567]  

ځڄ إٔو ثٽچنجُ ٵنىٖ ٱنٍ ثٽڂْضقجٝنز عنڀ ًمن٘ د٪نو أصضنه ثځنٌأر ٱٶنجٻ أهمنټ ثٽٺ٪ذنز وأڅنج              
 صغؾُچه عؾج ثّضومپٍ عڀ ثّضغٲٌٌ عڀ ثهمپٍ   فجةٜ ٵجٻ څ٪ڀ وإڃ ٹچش

   
أمذٌڅج ځىًّ دڄ مجٽو عچج ځ٪ڂنٌ ٩نڄ إّنڂج٩ُټ دنڄ أدنٍ مجٽنو ٩نڄ ځؾجٽنو ٩نڄ          [  571]  

ّأٽضهج ٩ڄ ثٽڂْضقجٝز ٵجٽش صچض٦ٌ إٵٌثءهج ثٽضٍ ٹجڅنش  ٩جځٌ ٩ڄ ٵڂٌُ ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش 
ث٭ضْننپش عننڀ صضننٌٷ ٱُهننج ثٽٚننٗر ٵذننټ ىٽننٸ ٱننئىث ٹننجڃ َننىٿ ١هٌهننج ثٽننيٌ ٹجڅننش ص٢هننٌ ٱُننه  

 صىٝأس ٩چو ٹټ ٙٗر وٙپش 
   
أمذٌڅج ځىًّ دڄ مجٽو ٩ڄ ځ٪ضڂٌ ٩ڄ إّڂج٩ُټ ٩نڄ ًؽنټ ځنڄ فُنه ٩نڄ أدنٍ       [  570]  

 ځغټ ځج ٵجٽش ٩جةٖز ؽ٪ٲٌ 
   
ٱننٍ أمذٌڅننج ؽ٪ٲننٌ دننڄ ٩ننىڃ عچننج إّننڂج٩ُټ ٩ننڄ ٩ننجځٌ ٩ننڄ ٵڂُننٌ ٩ننڄ ٩جةٖننز     [  570]  

ٹجڃ َىٿ ١هٌهج ثٽنيٌ ٹجڅنش    ثٽڂْضقجٝز صچض٦ٌ أَجځهج ثٽضٍ ٹجڅش صضٌٷ ثٽٚٗر ٱُهج ٱئىث
 ص٢هٌ ٱُه ث٭ضْپش عڀ صىٝأس ٩چو ٹټ ٙٗر وٙپش 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج ٌَٕٸ ٩نڄ أدنٍ ثٽُٶ٦نجڃ ٩نڄ ٩نوٌ دنڄ عجدنش ٩نڄ         [  571]  

ثٽڂْضقجٝنز صنو٧ ثٽٚنٗر أَنجٿ فُٞنهج      أدُه ٩ڄ ؽوڇ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٵنجٻ   
 وٙپش وٙجځش وصىٝأس ٩چو ٹټ ٙٗر  ٱٍ ٹټ ٕهٌ ٱئىث ٹجڃ ٩چو ثڅٶٞجةهج ث٭ضْپش

   
ٱنٍ  فوعچج ځقڂو دنڄ ٩ُْنً عچنج فڂنجه دنڄ ٍَنو ٩نڄ ٹغُنٌ وفٲن٘ ٩نڄ ثٽقْنڄ            [  572]  

ثٽڂْضقجٝز ثٽضٍ ص٪ٌٯ أَجٿ فُٞضهج إىث ١پٶش ٱ٢ُنىٻ دهنج ثٽنوٿ ٱئڅهنج ص٪ضنو ٵنوً إٵٌثةهنج        
 عٗط فُٜ وٱٍ ثٽٚٗر إىث ؽجء وٵش ثٽقُٜ ٱٍ ٹټ ٕهٌ أځْٺش ٩ڄ ثٽٚٗر 

   
ٵپننش ٽٶضننجهر ثځننٌأر ٹجڅننش   أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ ٩ُْننً عچننج ځ٪ضڂننٌ ٩ننڄ أدُننه ٵننجٻ     [  573]  

فُٞننهج ځ٪پىځننج ٱننَثهس ٩پُننه مڂْننز أَننجٿ أو أًد٪ننز أَننجٿ أو عٗعننز أَننجٿ ٵننجٻ صٚننپٍ ٵپننش    
 َىځُڄ ٵجٻ ىٽٸ ځڄ فُٞهج وّأٽش دڄ ٌَُّڄ ٵجٻ ثٽچْجء أ٩پڀ ديٽٸ 

   
ٱنٍ ثٽڂنٌأر صنٌي ثٽنوٿ     ثٽقْنڄ  أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج ځ٪ضڂٌ ٩ڄ أدُنه ٩نڄ   [  574]  

 أَجٿ ١هٌهج ٵجٻ أًي ثڃ صٮضْټ وصٚپٍ  
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أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ٩ذو ثٽقڂُنو دنڄ دهنٌثٿ ٩نڄ ٕنهٌ دنڄ فىٕنخ ٵنجٻ         [  575]  

ّتټ دڄ ٩ذجُ ٩ڄ ثٽڂٌأر صْضقجٛ ٵجٻ صچض٦ٌ ٵوً ځج ٹجڅش صقنُٜ ٱپضقنٌٿ ثٽٚنٗر عنڀ     
ضقنٌٿ ثٽٚنٗر عنڀ ٽضٮضْنټ ٱئڅڂنج      ٽضٮضْټ وٽضٚټ فضنً إىث ٹنجڃ أوثڅهنج ثٽنيٌ صقنُٜ ٱُنه ٱپ      

 ىثٷ ځڄ ثٽ٢ُٖجڃ ٌََو ثڃ َٺٲٌ إفوثهڄ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ثڅج إٌّثةُټ عچج أدى إّنقجٳ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ أدنٍ ؽ٪ٲنٌ       [  576]  

ٱٍ ثٽڂْضقجٝز صو٧ ثٽٚٗر أَجٿ إٵٌثةهج عڀ صٮضْټ وصقضٖنٍ ٹٌّنٲج وصىٝنأ ٽٺنټ     ثڅه ٵجٻ 
 ٙٗر 

   
  [577  ]  ٰ عچنج ّنٲُجڃ ٩نڄ ٱنٌثُ ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ ٩نڄ ٵڂُنٌ ثځنٌأر           أمذٌڅج ځقڂو دنڄ َىّن

ثٽڂْضقجٝز صؾپِ أَجٿ إٵٌثةهج عڀ صٮضْټ ٭ْٗ وثفوث وصضىٝنأ  ځٌْوٳ ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش 
 ٽٺټ ٙٗر 

   
أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ ٩ُْننً عچننج دننڄ ٩پُننز ثڅننج مجٽننو ٩ننڄ أڅننِ دننڄ ّننٌَُڄ ٵننجٻ         [  611]  

ځج ًأس ثٽوٿ ثٽذقٌثڅنٍ  ثّضقُٞش ثځٌأر ځڄ آٻ أڅِ ٱأځٌوڅٍ ٱْأٽش دڄ ٩ذجُ ٱٶجٻ أځج 
 ٱٗ صٚپٍ ٱئىث ًأس ثٽ٢هٌ وٽى ّج٩ز ځڄ څهجً ٱپضٮضْټ وٽضٚټ  

   
أمذٌڅج ثٽچ٪ڂجڃ عچج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج َََو دڄ ى٨ًَ عچج مجٽو ٩ڄ أڅنِ دنڄ ّنٌَُڄ    [  610]  

ٹجڅش أٿ وٽو ْڅِ دڄ ځجٽٸ ثّضقُٞش ٱأځٌوڅٍ ثڃ ثّنضٲضٍ دنڄ ٩ذنجُ ٱْنأٽضه ٱٶنجٻ      ٵجٻ 
 څٍ ٱٗ صٚټ ٱئىث ًأس ثٽ٢هٌ ٱپضٮضْټ وٽضٚټ  إىث ًأس ثٽوٿ ثٽذقٌث

   
ثڃ ثځٌأر ّأٽضه ٱٶجٽنش ثڅنٍ ثځنٌأر    فوعچج فؾجػ دڄ څٌُٚ عچج ٵٌر ٩ڄ ثٽٞقجٷ [  610]  

 ثّضقجٛ ٱٶجٻ إىث ًأَش هځج ٩ذ٢ُج ٱأځْٺٍ أَجٿ إٵٌثةٸ 
   
ثٽڂْضقجٝنز  أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ځچٚىً ٩نڄ إدنٌثهُڀ ٵنجٻ    [  611]  

ٿ إٵٌثةهننج عننڀ صٮضْننټ ٽپ٦هننٌ وثٽ٪ٚننٌ ٭ْننٗ وثفننوث أو صننؤمٌ ثٽڂٮننٌح وص٪ؾننټ  صؾپننِ أَننج
ثٽ٪ٖننجء وىٽننٸ ٱننٍ وٵننش ثٽ٪ٖننجء وٽپٲؾننٌ ٭ْننٗ وثفننوث وٖ صٚننىٿ وٖ َجصُهننج ٍوؽهننج وٖ   

 صڂِ ثٽڂٚقٰ 
   
أمذٌڅج ثٽقْڄ دڄ ثٽٌد٨ُ عچج ثْفنىٗ ٩نڄ ٩ذنو ثٽ٪ََنَ دنڄ ًٱُن٨ ٩نڄ ٢٩نجء         [  612]  

جٝنز صٮضْنټ ٭ْنٗ وثفنوث ٽپ٦هنٌ وثٽ٪ٚنٌ و٭ْنٗ        ٹجڃ دڄ ٩ذنجُ َٶنىٻ ٱنٍ ثٽڂْضق   ٵجٻ 
ٽپڂٮننٌح وثٽ٪ٖننجء وٹننجڃ َٶننىٻ صننؤمٌ ثٽ٦هننٌ وص٪ؾننټ ثٽ٪ٚننٌ وصننؤمٌ ثٽڂٮننٌح وص٪ؾننټ     

 ثٽ٪ٖجء 
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ٱنٍ ثٽڂْضقجٝنز   أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ ٩غڂجڃ دڄ ثّْىه ٩ڄ ځؾجهو [  613]  
دنج ٱپضْنضغٲٌ دنه    إىث مپٲش ٵٌوهج ٱئىث ٹجڃ ٩چو ثٽ٪ٌٚ صىٝأس وٝىءث ّجدٮج عڀ ٽضأمني عى 

عڀ ٽضٚټ ثٽ٦هٌ وثٽ٪ٌٚ ؽڂُ٪ج عڀ ٽضٲ٪ټ ځغټ ىٽٸ عڀ ٽضٚټ ثٽڂٮٌح وثٽ٪ٖنجء ؽڂُ٪نج عنڀ    
 ٽضٲ٪ټ ځغټ ىٽٸ عڀ ٽضٚټ ثٽٚذـ 

   
فنوعچج ٍٹٌَننج دننڄ ٩ننوٌ ٩ننڄ ٩ذُننو ثهلل دننڄ ٩ڂننٌو ٩ننڄ ٩ذننو ثٽٺننٌَڀ ٩ننڄ ٢٩ننجء  [  614]  

ٚنٌ ٱضٚنپُهڂج   ٱٍ ثٽڂْضقجٝز صٮضْټ ٹټ َىٿ ٽٚنٗر ثْوٽنً وثٽ٪  وّ٪ُو و٩ٺٌځز ٵجٽىث 
 وصٮضْټ ٽپڂٮٌح وثٽ٪ٖجء ٱضٚپُهڂج وصٮضْټ ٽٚٗر ثٽٮوثر 

   
أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ َنىڅِ عچنج أدنى ٍدُنو عچنج فٚنُڄ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ            [  615]  

ثٽڂْضقجٝننز صٮضْننټ عننڀ صؾڂنن٨ دننُڄ ثٽ٦هننٌ وثٽ٪ٚننٌ ٱننئڃ ًأس ٕننُتج ث٭ضْننپش    ٕننوثه ٵننجٻ 
 وؽڂ٪ش دُڄ ثٽڂٮٌح وثٽ٪ٖجء 

   
 ٮضْټ ځڄ ثٽ٦هٌ إٽً ثٽ٦هٌ وصؾجځ٨ وصٚىٿ  دجح ځڄ ٵجٻ ص

   
ّأٽش ّ٪ُو دڄ ثٽڂْنُخ ٩نڄ   أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ّڂٍ ٵجٻ [  616]  

ثٽڂْضقجٝننز ٱٶننجٻ صؾپننِ أَننجٿ إٵٌثةهننج وصٮضْننټ ځننڄ ثٽ٦هننٌ إٽننً ثٽ٦هننٌ وصْننضيٱٌ دغننىح     
 وَأصُهج ٍوؽهج وصٚىٿ ٱٶپش ٩ڂڄ هيث ٱأمي ثٽقًٚ 

   
ڂٮٌُر عچج ثْوٍث٩ٍ عچج َقًُ دڄ ّ٪ُو ٩ڄ ّ٪ُو دڄ ثٽڂُْخ ٵنجٻ  أمذٌڅج أدى ثٽ[  617]  

صٮضْټ ځڄ ٥هٌ إٽنً ٥هنٌ وصضىٝنأ ٽٺنټ ٙنٗر ٱنئڃ ٭پذهنج ثٽنوٿ ثّنضغٲٌس وٹنجڃ ثٽقْنڄ            
 َٶىٻ ىٽٸ 

   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ فوعچج َقًُ ثڃ ّڂُج ځىٽً أدنٍ دٺنٌ دنڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ      [  601]  

فٺنُڀ وٍَنو دنڄ أّنپڀ أًّنٗڇ إٽنً ّن٪ُو دنڄ         ثڃ ثٽٶ٪ٶنج٧ دنڄ   دڄ ثٽقجًط دڄ هٖنجٿ أمذنٌڇ   
ثٽڂُْخ َْأٽه ٹُٰ صٮضْټ ثٽڂْضقجٝز ٱٶجٻ ّ٪ُو صٮضْټ ځڄ ثٽ٦هٌ إٽنً ځغپهنج ځنڄ ثٽٮنو     

 ٽٚٗر ثٽ٦هٌ ٱئڃ ٭پذهج ثٽوٿ ثّضغٲٌس وصىٝأس ٽٺټ ٙٗر وٙپش 
   
ٱٍ ثٽڂْضقجٝنز صٮضْنټ   فوعچج ځىًّ دڄ مجٽو ٩ڄ ځ٪ضڂٌ ٩ڄ أدُه ٩ڄ ثٽقْڄ [  600]  

 ٦هٌ إٽً ٙٗر ثٽ٦هٌ ځڄ ثٽٮو ځڄ ٙٗر ثٽ
   
ثٽڂْضقجٝنز صنو٧   فوعچج فؾجػ دڄ ځچهجٻ عچج فڂجه ٩نڄ فڂُنو ٩نڄ ثٽقْنڄ ٵنجٻ      [  600]  

ثٽٚٗر أَجٿ فُٞهج ځڄ ثٽٖهٌ عڀ صٮضْټ ځڄ ثٽ٦هنٌ إٽنً ثٽ٦هنٌ وصىٝنأ ٩چنو ٹنټ ٙنٗر        
 وصٚىٿ وصٚپٍ وَأصُهج ٍوؽهج  
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ځچٚنىً ٩نڄ ثٽقْنڄ و٢٩نجء     فوعچج فؾجػ دنڄ ځچهنجٻ عچنج فڂنجه ٩نڄ ٩ذنجه دنڄ        [  601]  
 ځغټ ىٽٸ 

   
أمذٌڅننج فؾننجػ عچننج فڂننجه ٩ننڄ هثوه ٩ننڄ ثٽٖنن٪ذٍ ٩ننڄ ٵڂُننٌ ثځننٌأر ځْننٌوٳ ثڃ  [  602]  

 ٱٍ ثٽڂْضقجٝز صٮضْټ ٹټ َىٿ ځٌر ٩جةٖز ٵجٽش 
   
أمذٌڅج ځٌوثڃ ٩ڄ دٺُنٌ دنڄ ځ٪نٌوٯ ٩نڄ ځٶجصنټ دنڄ فُنجڃ ٩نڄ څنجٱ٨ ٩نڄ دنڄ            [  603]  

هننٌ إٽننً ٥هننٌ ٵننجٻ ځننٌوثڃ وهننى ٵننىٻ    ثٽڂْضقجٝننز صٮضْننټ ځننڄ ٥ ٩ڂننٌ ثڅننه ٹننجڃ َٶننىٻ   
 ثْوٍث٩ٍ  

   
فوعچج ٍٹٌَج دڄ ٩وٌ ٩ڄ ٩ذُنو ثهلل دنڄ ٩ڂنٌو ٩نڄ ٩ذنو ثٽٺنٌَڀ ٩نڄ ّن٪و دنڄ          [  604]  

 ثٽڂْضقجٝز صٮضْټ ٹټ َىٿ ٩چو ٙٗر ثْوٽً ٽُِ هيث دڂ٪ڂىٻ  ثٽڂُْخ ٵجٻ 
   

 دجح ځڄ ٵجٻ ثٽڂْضقجٝز َؾجځ٪هج ٍوؽهج  
   
٩ضنجح وهنى دنڄ دٖنٌُ ثٽؾنًٌَ ٩نڄ مٚنُٰ ٩نڄ         أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج [  605]  

 ٱٍ ثٽڂْضقجٝز ٽڀ ٌَ دأّج ثڃ َأصُهج ٍوؽهج  ٩ٺٌځز ٩ڄ دڄ ٩ذجُ 
   
ّتټ ّن٪ُو دنڄ ؽذُنٌ    أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ّجٽڀ ثْٱ٢ِ ٵجٻ [  606]  

 أصؾجځ٨ ثٽڂْضقجٝز ٱٶجٻ ثٽٚٗر أ٦٩ڀ ځڄ ثٽؾڂج٧ 
   
َأصُهنج  ڃ ٩ڄ ّڂٍ ٩ڄ ّ٪ُو دڄ ثٽڂْنُخ ٵنجٻ   أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُج[  607]  

 ٍوؽهج  
   
ٱننٍ ثٽڂْضقجٝننز ٵننجٻ  أمذٌڅننج أدننى ثٽچ٪ڂننجڃ عچننج وهُننخ عچننج َننىڅِ ٩ننڄ ثٽقْننڄ    [  601]  

 َٮٖجهج ٍوؽهج  
   
ٱنننٍ أمذٌڅنننج أدنننى ٩جٙنننڀ ٩نننڄ ٩ذنننو ثهلل دنننڄ ځْنننپڀ ٩نننڄ ّننن٪ُو دنننڄ ؽذُنننٌ ٵنننجٻ [  600]  

 ثٽڂْضقجٝز َٮٖجهج ٍوؽهج وثڃ ٵ٢ٌ ثٽوٿ ٩پً ثٽقٌُٚ 
   
أمذٌڅننج فؾننجػ دننڄ ځچهننجٻ عچننج فڂننجه ٩ننڄ فڂُننو ٵننجٻ ٵُننټ ٽذٺننٌ دننڄ ٩ذننو ثهلل ثڃ   [  600]  

ثٽقؾجػ دڄ َىّٰ َٶىٻ ثڃ ثٽڂْضقجٝز ٖ َٮٖجهج ٍوؽهج ٵنجٻ دٺنٌ دنڄ ٩ذنو ثهلل ثٽڂَڅنٍ      
 ثٽٚٗر أ٦٩ڀ فٌځز َٮٖجهج ٍوؽهج  

   
هنج  َجصُأمذٌڅج فؾجػ دنڄ ځچهنجٻ عچنج فڂنجه دنڄ ٍَنو ٩نڄ فڂُنو ٩نڄ ثٽقْنڄ ٵنجٻ            [  601]  
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 ٍوؽهج  
   
أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ ٩ڄ مجٽو دڄ ٩ذو ثهلل ٩ڄ ٢٩جء دڄ ثٽْجةخ ٩ڄ ٢٩نجء  [  602]  

ٱننٍ ثٽڂْضقجٝننز َؾجځ٪هننج ٍوؽهننج صننو٧ ثٽٚننٗر أَننجٿ فُٞننهج ٱننئىث فپننش ٽهننج ثٽٚننٗر ٵننجٻ 
 ٱپ٢ُأهج 

   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج ٩ڂٌو دڄ ٩ًٍز ثٽنجًٱٍ ٩ڄ ځقڂو دڄ ّجٽڀ ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ   [  603]  

 ثٽڂْضقجٝز َؾجځ٪هج ٍوؽهج  جٻ ٩ڄ ٩پٍ ٵ
   
أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂنجڃ عچنج أدنى ٩ىثڅنز ٩نڄ ٵضنجهر ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ ثٽڂْنُخ وثٽقْنڄ            [  604]  

 ٱٍ ثٽڂْضقجٝز صٮضْټ وصٚپٍ وصٚىٿ ًځٞجڃ وَٮٖجهج ٍوؽهج  و٢٩جء ٵجٽىث 
   

 دجح ځڄ ٵجٻ ٖ َؾجځ٨ ثٽڂْضقجٝز ٍوؽهج  
   
و ٩نڄ فٲن٘ ٩نڄ ثٽقْنڄ ٵنجٻ ٹنجڃ َٶنىٻ        أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچنج فڂنجه دنڄ ٍَن    [  605]  

ثٽڂْضقجٝز ٖ َٮٖجهج ٍوؽهج ٵنجٻ أدنى ثٽچ٪ڂنجڃ ٵنجٻ ٽنٍ َقُنً دنڄ ّن٪ُو ثٽٶ٢نجڃ ٖ أ٩پنڀ           
 أفوث ٵجٻ هيث ٩ڄ ثٽقْڄ 

   
ٹننجڃ ځقڂننو َٺننٌڇ ثڃ َٮٖننً ثٽٌؽننټ  أمذٌڅننج ّننٲُجڃ عچننج وهُننخ ٩ننڄ مجٽننو ٵننجٻ   [  606]  

 ثځٌأصه وهٍ ځْضقجٝز  
   
ثٽڂْضقجٝنز  عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ځچٚىً ٩نڄ إدنٌثهُڀ ٵنجٻ     أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ[  607]  

 ٖ َأصُهج ٍوؽهج وٖ صٚىٿ وٖ صڂِ ثٽڂٚقٰ 
   
أمذٌڅنج ثٽقٺننڀ دننڄ ثٽڂذنجًٷ عچننج فؾننجػ ث٩ْنىً ٩ننڄ ٕنن٪ذز ٩نڄ ٩ذننو ثٽڂپننٸ دننڄ     [  611]  

 ثٽڂْضقجٝز ٖ َأصُهج ٍوؽهج  ځٌُْر ٩ڄ ثٽٖ٪ذٍ ٩ڄ ٵڂٌُ ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش 
   
ًوڃ ٩ڄ ؽ٪ٲٌ دڄ ثٽقجًط ٩نڄ ځچٚنىً ٩نڄ إدنٌثهُڀ ٵنجٻ      أمذٌڅج َََو دڄ هج[  610]  

ثٽڂْضقجٝننز ٖ صؾننجځ٨ وٖ صٚننىٿ وٖ صڂننِ ثٽڂٚننقٰ إڅڂننج أًمنن٘ ٽهننج ٱننٍ   ٹننجڃ َٶننجٻ 
 ثٽٚٗر ٵجٻ َََو َؾجځ٪هج ٍوؽهج وَقټ ٽهج ځج َقټ ٽپ٢جهٌ 

   
 دجح ځج ؽجء ٱٍ أٹغٌ ثٽقُٜ  

   
صڂْنٸ ثٽڂنٌأر ٩نڄ    ٵجٻ  أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج هُٖڀ عچج َىڅِ ٩ڄ ثٽقْڄ[  610]  

ثٽٚننٗر ٱننٍ فُٞننهج ّننذ٪ج ٱننئڃ ١هننٌس ٱننيثٷ وإٖ أځْننٺش ځجدُچهننج ودننُڄ ثٽ٪ٖننٌر ٱننئڃ        
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 ١هٌس ٱيثٷ وإٖ ث٭ضْپش وٙپش وهٍ ځْضقجٝز  
   
ثٽقنُٜ ٩ٖنٌر   أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ثٽٌد٨ُ ٩ڄ ثٽقْڄ ٵنجٻ  [  611]  

 ٱڂج ٍثه ٱهٍ ځْضقجٝز وٵجٻ ٢٩جء ثٽقُٜ مڂْز ٩ٌٖ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ثٽنجٽو دڄ أَىح ٩ڄ أدٍ إَجُ ځ٪جوَز [  612]  

 ثٽقُٜ ٩ٌٖر ٱڂج ٍثه ٱهٍ ځْضقجٝز  دڄ ٵٌر ٩ڄ أڅِ دڄ ځجٽٸ ٵجٻ 
   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج فڂجه دڄ ّپڂز ٩ڄ ٩پٍ دڄ عجدنش ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ٍَنو ٩نڄ       [  613]  

 هٍ ځْضقجٝز  ثٽقُٜ إٽً عٗط ٩ٌٖر ٱڂج ٍثه ٱّ٪ُو دڄ ؽذٌُ ٵجٻ 
   
أمذٌڅج فؾجػ دڄ ځچهجٻ عچج فڂجه دڄ ّپڂز ٩ڄ مجٽو دڄ أَىح ٩نڄ ځ٪جوَنز دنڄ    [  614]  

 ثٽقُٜ ٩ٌٖر أَجٿ عڀ هٍ ځْضقجٝز  ٵٌر ٩ڄ أڅِ دڄ ځجٽٸ ٵجٻ 
   
أمذٌڅج فؾجػ عچج فڂجه دڄ ّنپڂز ٩نڄ ٩پنٍ دنڄ عجدنش ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ٍَنو ٩نڄ           [  615]  

 َىځج ٱڂج ّىي ىٽٸ ٱهٍ ځْضقجٝز ثٽقُٜ إٽً عٗعز ٩ٌٖ ّ٪ُو دڄ ؽذٌُ ٵجٻ 
   
إىث ًأس ثٽنوٿ ٱئڅهنج صڂْنٸ    أمذٌڅج فؾجػ عچج فڂجه ٩ڄ َىڅِ ٩نڄ ثٽقْنڄ ٵنجٻ    [  616]  

 ٩ڄ ثٽٚٗر ص٪و أَجٿ فُٞهج َىځج أو َىځُڄ عڀ هٍ د٪و ىٽٸ ځْضقجٝز 
   
أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩نڄ مجٽنو دنڄ أَنىح ٩نڄ ځ٪جوَنز دنڄ ٵنٌر         [  617]  

 ثٽڂْضقجٝز صچض٦ٌ عٗعج أًد٪ج مڂْج ّضج ّذ٪ج عڂجڅُج صْ٪ج ٩ٌٖث ٵجٻ  ٩ڄ أڅِ
   
دپٮچنج ثڃ ثٽڂْضقجٝنز   أمذٌڅج ؽ٪ٲنٌ دنڄ ٩نىڃ ٩نڄ دنڄ ؽنٌَؼ ٩نڄ ٢٩نجء ٵنجٻ          [  621]  

 صچض٦ٌ ٩پً إٵٌثةهج دُىٿ  
   
أمذٌڅج ؽ٪ٲٌ دڄ ٩ىڃ فوعچج ثٽٌد٨ُ دڄ ٙذُـ ٩ڂڄ ّڂ٨ أڅِ دنڄ ځجٽنٸ َٶنىٻ    [  620]  

 ٱهٍ ځْضقجٝز   ځج ٍثه ٩پً ثٽ٪ٌٖر
   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ عچج ٩ذنو ثهلل دنڄ إهًَنِ ٩نڄ ځٲٞنټ دنڄ ځهپهنټ ٩نڄ         [  620]  

 أٵًٚ ثٽقُٜ مڂِ ٩ٌٖر ّٲُجڃ ٩ڄ دڄ ؽٌَؼ ٩ڄ ٢٩جء ٵجٻ 
   

 دجح ٱٍ أٵټ ثٽقُٜ 
   
أهڅنً ثٽقنُٜ   أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٵجٻ ٵجٻ ّٲُجڃ دپٮچٍ ٩ڄ أڅِ ثڅه ٵنجٻ  [  621]  
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٩ذو ثهلل ثٽوثًځٍ صأمي دهيث ٵجٻ څ٪ڀ إىث ٹجڃ ٩جهصهج وّأٽضه أَٞنج ٩نڄ هنيث    عٗعز أَجٿ ّتټ 
 ٵجٻ أٵټ ثٽقُٜ َىٿ وٽُپز وأٹغٌڇ مڂِ ٩ٌٖر 

   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ ثڅج ځقڂو دڄ أدٍ ٍٹٌَج ٵجٻ أدى ځقڂنو هنى أدنى ّن٪و     [  622]  

 أهڅً ثٽقُٜ عٗط  ثٽٚچ٪جڅٍ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ثٽٌد٨ُ ٩ڄ ثٽقْڄ ٵجٻ 
   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ ثڅج ځنپو دڄ َََو ٩ڄ ځ٪ٶټ دڄ ٩ذُنو ثهلل ٩نڄ ٢٩نجء    [  623]  

 أهڅً ثٽقُٜ َىٿ  ٵجٻ 
   
إىث ًأس أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ذو ثهلل ثٽٌٵجٍٕ عچج وهُخ عچج َىڅْن٪ڄ ثٽقْنڄ ٵنجٻ    [  624]  

 ثٽوٿ ٵذټ فُٞهج َىځج أو َىځُڄ ٱهى ځڄ ثٽقُٜ  
   

 دجح ٱٍ ثٽذٺٌ َْضڂٌ دهج ثٽوٿ 
   
أمذٌڅج فؾجػ دڄ ځچهجٻ عچج فڂجه ٩نڄ ٵضنجهر وٵنُِ دنڄ ّن٪و ٩نڄ ٢٩نجء ثڅهڂنج         [  625]  

ٱٍ ثٽذٺٌ إىث څٲْش ٱجّضقُٞنش ٵنجٖ صڂْنٸ ٩نڄ ثٽٚنٗر ځغنټ ځنج صڂْنٸ ثٽڂنٌأر ځنڄ           ٵجٖ 
 څْجةهج  

   
إىث ٹجڅش ثٽڂٌأر أوٻ ځج صقُٜ صؾپنِ  أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٵجٻ ٵجٻ ّٲُجڃ [  626]  

 ج ّتټ ٩ذو ثهلل ٩ڄ هيث ٱٶجٻ هى إٔذه ثُْٕجء ٱٍ ثٽقُٜ ځڄ څقى څْجةه
   

 دجح ٱٍ ثٽٺذٌُر صٌي ثٽوٿ 
   
ٱنٍ ثٽٺذُنٌر صنٌي ثٽنوٿ     أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ٽُظ ٩نڄ ٢٩نجء   [  627]  

 ٵجٻ ٖ صٌثڇ فُٞج  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج ٩ذو ثهلل دڄ ثٽڂذجًٷ أمذٌڅُه دڄ ؽنٌَؼ ٩نڄ ٢٩نجء    [  631]  

 صٌٹهج ثٽقُٜ عٗعُڄ ّچز عڀ ًأس ثٽوٿ ٱأځٌ ٱُهج دٖأڃ ثٽڂْضقجٝز ٱٍ ثځٌأر 
   
ٱنٍ ثٽٺذُنٌر صنٌي    أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ دڄ ؽٌَؼ ٩ڄ ٢٩نجء  [  630]  

 ثٽوٿ ٵجٻ هٍ دڂچَٽز ثٽڂْضقجٝز صٲ٪ټ ٹڂج صٲ٪ټ ثٽڂْضقجٝز  
   
ٍ ثٽضنٍ ٵ٪نوس   ٱن فوعچج فؾجػ عچج فڂجه ٩ڄ فؾجػ ٩ڄ ٢٩جء وثٽقٺڀ دڄ ٩ضُذه [  630]  

ځڄ ثٽڂقُٜ إىث ًأس ثٽنوٿ صىٝنأس وٙنپش وٖ صٮضْنټ ّنتټ ٩ذنو ثهلل ٩نڄ ثٽٺذُنٌر ٱٶنجٻ          
 صىٝأ وصٚپٍ وإىث ١پٶش ص٪ضو دجْٕهٌ  



   

 

 

 

Page 132 of 254 

 

ل سنن الدارمي
ّ

 النجلد األو

   
 دجح ٱٍ أٵټ ثٽ٢هٌ 

   
 ثٽ٢هٌ مڂِ ٩ٌٖر أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٵجٻ ٵجٻ ّٲُجڃ [  631]  
   
إىث فجٝنش  ٮٌُر ٩ڄ إدٌثهُڀ ٵنجٻ  أمذٌڅج ثٽڂ٪پٍ دڄ أّو عچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ ثٽڂ[  632]  

ثٽڂٌأر ٱٍ ٕهٌ أو ٱٍ أًد٪ُڄ ٽُپز عٗط فُٜ ٱئىث ٕهو ٽهنج ثٽٖنهىه ثٽ٪نووٻ ځنڄ ثٽچْنجء      
ثڅهج ًأس ځج صقٌٿ ٩پُهج ثٽٚٗر ځڄ ١ڂىط ثٽچْجء ثٽيٌ هى ثٽ٢ڂنظ ثٽڂ٪نٌوٯ ٱٶنو منٗ     

 أؽپهج ٵجٻ أدى ځقڂو ّڂ٪ش َََو دڄ هجًوڃ َٶىٻ ثّضقخ ثٽ٢هٌ مڂِ ٩ٌٖر 
   
ؽننجءس ثځننٌأر إٽننً ٩پننٍ صنجٙننڀ   أمذٌڅننج َ٪پننً عچننج إّننڂج٩ُټ ٩ننڄ ٩ننجځٌ ٵننجٻ    [  633]  

ٍوؽهج ١پٶهج ٱٶجٽش ٵو فٞش ٱٍ ٕهٌ عٗط فُٜ ٱٶجٻ ٩پٍ ٽٌَٖـ ثٵنٜ دُچهڂنج ٵنجٻ    
َج أځٌُ ثٽڂؤځچُڄ وأڅش ههچج ٵجٻ ثٵٜ دُچهڂج ٵجٻ َج أځٌُ ثٽڂؤځچُڄ وأڅش ههچج ٵنجٻ ثٵنٜ   

ًٌٝ هَچه وأځجڅضه ص٩َڀ ثڅهج فجٝش عٗط دُچهڂج ٱٶجٻ ثڃ ؽجءس ځڄ د٢جڅز أهپهج ځڂڄ َ
فنُٜ ص٢هننٌ ٩چننو ٹننټ ٵننٌء وصٚننپٍ ؽننجٍ ٽهنج وإٖ ٱننٗ ٱٶننجٻ ٩پننٍ ٵننجٽىڃ وٵننجٽىڃ دپْننجڃ   

 ثٽٌوٿ أفْچش  
   
  أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ ٩ڄ مجٽو دنڄ ٩ذنو ثهلل ٩نڄ مجٽنو ثٽقنيثء ٩نڄ ٩ٺٌځنز        [  634]  

ُنټ ْدنٍ ځقڂنو أصٶنىٻ     وٖ َقټ ٽهڄ أڃ َٺضڂڄ ځج مپٴ ثهلل ٱٍ أًفجځهڄ آل  ٵجٻ ثٽقنُٜ ٵ 
دهيث ٵجٻ ٖ وّتټ ٩ذو ثهلل ٩ڄ فوَظ ٌَٕـ صٶىٻ ده ٵجٻ ٖ وٵجٻ عٗط فُٜ ٱٍ ثٽٖنهٌ  

 ٹُٰ َٺىڃ  
   

 دجح ثٽ٢هٌ ٹُٰ هى  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج دڄ ٩پُز ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ إّنقجٳ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل    [  635]  

َچ٦ننٌڃ ٽننُٗ ٱننٍ ثٽڂقننُٜ ٹجڅننش ٩جةٖننز صچهننً ثٽچْننجء أڃ دنڄ أدننٍ دٺننٌ ٩ننڄ ٩ڂننٌر ٵجٽننش  
 وصٶىٻ إڅه ٵو َٺىڃ ثٽٚٲٌر وثٽٺوًر 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ َقًُ دڄ ّ٪ُو ٩ڄ ځىٖر ٩ڂنٌر  [  636]  

 ٹجڅش ٩ڂٌر صأځٌ ثٽچْجء أڃ ٖ َٮْپڄ فضً صنٌػ ثٽٶ٢چز دُٞجء  ٵجٽش 
   
ٱننٍ أَننجٿ ثٽقننُٜ ثٽٺننوًر وثٽٚننٲٌر أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ َىّننٰ ٵننجٻ ٵننجٻ ّننٲُجڃ [  637]  

فُٜ وٹټ ٍٕء ًأصه د٪و أَجٿ ثٽقُٜ ځڄ هٿ أو ٹوًر أو ٙنٲٌر ٱهنٍ ځْضقجٝنز ّنتټ     
 ٩ذو ثهلل صأمي دٶىٻ ّٲُجڃ ٵجٻ څ٪ڀ  
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أمذٌڅننج َ٪پننً ٩ننڄ ځقڂننو دننڄ إّننقجٳ ٩ننڄ ٩ذننو ثهلل دننڄ أدننٍ دٺننٌ ٩ننڄ ٙننجفذضه [  641]  
ٌر أًّننپش ثځننٌأر ځننڄ ٵننٌَٔ إٽننً ٩ڂننٱج١ڂننز دچننش ځقڂننو وٹجڅننش ٱننٍ فؾننٌ ٩ڂننٌر ٵجٽننش  

دٺٌّٲز ٵ٢ڄ ٱُهج ٹجٽٚٲٌر صْأٽهج هټ صٌي إىث ٽڀ صٌ ثٽڂنٌأر ځنڄ ثٽقُٞنز ثٖ هنيث ثڃ ٵنو      
 ١هٌس ٱٶجٽش ٖ فضً صٌي ثٽذُجٛ مجٽٚج 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ذنو ثهلل ثٽٌٵجٕنٍ ٩نڄ َََنو دنڄ ًٍَن٨ عچنج ځقڂنو دنڄ إّنقجٳ           [  640]  

ج صقُٜ عنڀ ص٢هنٌ   ٹچج څٺىڃ ٱٍ فؾٌهج ٱٺجڅش أفوصچٵجٻ فوعضچٍ ٱج١ڂز ٩ڄ أّڂجء ٵجٽش 
ٱضٮضْټ وصٚپٍ عڀ صچٺْهج ثٽٚنٲٌر ثٽُْنٌُر ٱضأځٌڅنج ثڃ څ٪ضنَٻ ثٽٚنٗر فضنً ٖ څنٌي ثٖ        

 ثٽذُجٛ مجٽٚج 
   
ثٽٺنوًر  أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ ّنٲُجڃ ٩نڄ دنڄ ؽنٌَؼ ٩نڄ ٢٩نجء ٵنجٻ        [  640]  

 وثٽٚٲٌر وثٽوٿ ٱٍ أَجٿ ثٽقُٜ دڂچَٽز ثٽقُٜ  
   
ڄ ٩ذُو ثٽوځٖنٶٍ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ًثٕنو ٩نڄ ّنپُڂجڃ دنڄ         أمذٌڅج ٍَو دڄ َقًُ د[  641]  

إىث ًأس ثٽنوٿ ٱپضڂْنٸ ٩نڄ ثٽٚنٗر     ځىًّ ٩ڄ ٢٩جء دڄ أدٍ ًدجؿ ٩ڄ ٩جةٖز ثڅهج ٵجٽش 
 فضً صٌي ثٽ٢هٌ أدُٜ ٹجٽٲٞز عڀ صٮضْټ وصٚپٍ  

   
ٹجڃ ثٽقْڄ ٖ َ٪نو  أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ ٩جځٌ ثْفىٻ ٵجٻ [  642]  

 ر وٖ ځغټ ٭ْجٽز ثٽپقڀ ُٕتج ثٽٚٲٌر وثٽٺوً
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج دڄ ٩پُز ٩ڄ أَىح ٩نڄ ځقڂنو ٩نڄ أٿ ٢٩ُنز ٵجٽنش      [  643]  

 ٹچج ٖ څ٪و ثٽٚٲٌر وثٽٺوًر ُٕتج 
   

 دجح ثٽٺوًر إىث ٹجڅش د٪و ثٽقُٜ  
   
ٱنٍ ثٽڂنٌأر صنٌي ثٽنوٿ     أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج ځ٪ضڂٌ ٩ڄ أدُنه ٩نڄ ثٽقْنڄ    [  644]  

١هٌهج ٵجٻ أًي ثڃ صٮضْنټ وصٚنپٍ وٵنجٻ دنڄ ّنٌَُڄ ٽنڀ َٺىڅنىث َنٌوڃ دجٽٺنوًر          ٱٍ أَجٿ 
 وثٽٚٲٌر دأّج 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج إّنٌثةُټ ٩نڄ ٩ذنو ث٩ْپنً ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ثٽقچٲُنز         [  645]  

 ٱٍ ثٽڂٌأر صٌي ثٽٚٲٌر د٪و ثٽ٢هٌ ٵجٻ صپٸ ثٽضٌَز صٮْپه وصىٝأ وصٚپٍ  
   
٩ڄ فڂجه دڄ ّپڂز ٩ڄ َىڅِ وفڂُو ٩ڄ ثٽقْڄ ٵنجٻ  أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ وفؾجػ [  646]  

 ٽُِ ٱٍ ثٽضٌَز ٍٕء د٪و ثٽٮْټ ثٖ ثٽ٢هىً ٵجٻ ٩ذو ثهلل ثٽضٌَز ثٽٚٲٌر وثٽٺوًر 
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فوعچج فؾجػ و٩ٲجڃ ٵجٖ عچج فڂجه ٩ڄ ثٽقؾنجػ ٩نڄ أدنٍ إّنقجٳ ٩نڄ ثٽقنجًط       [  647]  
 ئڅهج ص٢هٌ وصٚپٍ  إىث ًأس ثٽڂٌأر ثٽضٌَز د٪و ثٽٮْټ دُىٿ أو َىځُڄ ٱ٩ڄ ٩پٍ ثڅه ٵجٻ 

   
ٽُِ ٱنٍ ثٽضٌَنز د٪نو    أمذٌڅج فؾجػ عچج فڂجه دڄ ّپڂز ٩ڄ ٵُِ ٩ڄ ٢٩جء ٵجٻ [  651]  

 ثٽٮْټ ثٖ ثٽ٢هىً  
   
أمذٌڅج فؾجػ عچج فڂجه ٩ڄ ٵضجهر ٩ڄ أٿ ثٽهيَټ ٩ڄ أٿ ٢٩ُز وٹجڅش ٵو دجَ٪نش  [  650]  

 د٪و ثٽٮْټ ُٕتج   ٹچج ٖ څ٪ضو دجٽٺوًر وثٽٚٲٌرثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثڅهج ٵجٽش 
   
إىث ًأس ثٽقننجةٜ څََننج أمذٌڅننج فؾننجػ عچننج فڂننجه ٩ننڄ َننىڅِ ٩ننڄ ثٽقْننڄ ٵننجٻ  [  650]  

٭پ٦ُج هځج ٩ذ٢ُج د٪و ثٽٮْټ دُىٿ أو َىځُڄ ٱئڅهج صڂْٸ ٩ڄ ثٽٚٗر َىځج عڀ هٍ د٪و ىٽنٸ  
 ځْضقجٝز  

   
أمذٌڅج ٩ذُنو ثهلل دنڄ ځىّنً ٩نڄ إّنٌثةُټ ٩نڄ أدنٍ إّنقجٳ ٩نڄ ثٽقنجًط ٩نڄ            [  651]  

إىث ١هٌس ثٽڂٌأر ځڄ ثٽڂقُٜ عڀ ًأس د٪و ثٽ٢هٌ ځج ٌََذهج ٱئڅڂنج هنٍ ًٹٞنز    ٍ ٵجٻ ٩پ
ځڄ ثٽ٢ُٖجڃ ٱٍ ثٽنٌفڀ ٱنئىث ًأس ځغنټ ثٽ٩ٌنجٯ أو ٵ٢نٌر ثٽنوٿ أو ٭ْنجٽز ثٽپقنڀ صىٝنأس          
وٝىءهج ٽپٚٗر عڀ صٚپٍ ٱئڃ ٹجڃ هځج ٩ذ٢ُج ثٽيٌ ٖ مٲنجء دنه ٱپضنو٧ ثٽٚنٗر ٵنجٻ أدنى       

ٹننجڃ أَننجٿ ثٽڂننٌأر ّننذ٪ز ٱننٌأس ثٽ٢هننٌ دُجٝننج     ځقڂننو ّننڂ٪ش َََننو دننڄ هننجًوڃ َٶننىٻ إىث   
ٱضَوؽش عڀ ًأس ثٽوٿ ځج دُچهج ودُڄ ثٽ٪ٖنٌ ٱجٽچٺنجؿ ؽنجةَ ٙنقُـ ٱنئڃ ًأس ثٽ٢هنٌ هوڃ       

 ثٽْذ٨ ٱضَوؽش عڀ ًأس ثٽوٿ ٱٗ َؾىٍ وهى فُٜ وّتټ ٩ذو ثهلل صٶىٻ ده ٵجٻ څ٪ڀ  
   
ٍ ٱنٍ  أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ٩ڄ ٌَٕٸ ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ٩ڄ ثٽقجًط ٩ڄ ٩پ[  652]  

ثٽڂٌأر صٺىڃ فُٞهج ّضز أَجٿ أو ّذ٪ز أَنجٿ عنڀ صنٌي ٹنوًر أو ٙنٲٌر أو صنٌي ثٽٶ٢نٌر أو        
 ثٽٶ٢ٌصُڄ ځڄ ثٽوٿ ثڃ ىٽٸ دج١ټ وٖ ٌَٞهج ُٕتج  

   
ّأٽش ٢٩نجء ٩نڄ ثٽڂنٌأر صٮضْنټ     فوعچج أدى څ٪ُڀ عچج ٌَٕٸ ٩ڄ ٩ذو ثٽٺٌَڀ ٵجٻ [  653]  

 ځڄ ثٽقُٜ ٱضٌي ثٽٚٲٌر ٵجٻ صىٝأ وصچٞـ  
   
ٱنٍ ثٽڂْضقجٝنز ٵنجٻ صنو٧ ثٽٚنٗر ٱنٍ       أمذٌڅج َ٪پً عچج ٩ذو ثٽڂپنٸ ٩نڄ ٢٩نجء    [  654]  

ٵٌوةهننج ىٽننٸ َىځننج أو َننىځُڄ عننڀ صٮضْننټ ٱننئىث ٹننجڃ ٩چننو ثْوٽننً څ٦ننٌس ٱننئڃ ٹجڅننش صٌَننز      
صىٝأس وٙپش وثڃ ٹنجڃ هځنج أمنٌس ثٽ٦هنٌ و٩ؾپنش ثٽ٪ٚنٌ عنڀ ٙنپضهڂج دٮْنټ وثفنو           

ڃ هځج أمٌس ثٽڂٮنٌح  ٱئىث ٭جدش ثٽٖڂِ څ٦ٌس ٱئڃ ٹجڅش صٌَز صىٝأس وٙپش وثڃ ٹج
و٩ؾپش ثٽ٪ٖجء عڀ ٙپضهڂج دٮْټ وثفو ٱئىث ١پ٨ ثٽٲؾٌ څ٦ٌس ٱنئڃ ٹجڅنش صٌَنز صىٝنأس     
وٙننپش وثڃ ٹننجڃ هځننج ث٭ضْننپش وٙننپش ثٽٮننوثر ٱننٍ ٹننټ َننىٿ وٽُپننز عننٗط ځننٌثس ٵننجٻ أدننى  

 ځقڂو ثٔٵٌثء ٩چوٌ ثٽقُٜ  
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٩ٺٌځنز ٩نڄ    أمذٌڅج َقًُ دڄ َقًُ عچج مجٽو دڄ ٩ذو ثهلل ٩ڄ مجٽنو ثٽقنيثء ٩نڄ   [  655]  

ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ث٩ضٺٰ وث٩ضٺٰ ځ٪ه د٪ٜ څْجةه وهٍ ځْضقجٝز ٩جةٖز 
صننٌي ثٽننوٿ ٱٌدڂننج وٝنن٪ش ثٽ٢ْننش صقضهننج ځننڄ ثٽننوٿ و٩ٍننڀ ثڃ ٩جةٖننز ًأس ځننجء ثٽ٪ٚننٲٌ   

 ٱٶجٽش ٹأڃ هيث ُٕتج ٹجڅش ٱٗڅز صؾوڇ  
   
ء ٩نڄ ثٽڂنٌأر   أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج ٩ذو ثٽىثفو ٩نڄ ثٽقؾنجػ ٵنجٻ ّنأٽش ٢٩نج     [  656]  

ص٢هٌ ځڄ ثٽڂقُٜ عڀ صٌي ثٽٚٲٌر ٵجٻ صىٝأ ٵجٻ أدى ځقڂو ٵٌأس ٩پنً ٍَنو دنڄ َقُنً     
ّأٽضه ٩ڄ ثٽڂٌأر ٹجڃ فُٞهج ّذ٪ز أَنجٿ ٱنَثهس فُٞنضهج ٵنجٻ     ٩ڄ ځجٽٸ هى دڄ أڅِ ٵجٻ 

 صْض٢هٌ دغٗعز أَجٿ 
   

 دجح ثٽڂٌأر ص٢هٌ ٩چو ثٽٚٗر أو صقُٜ  
   
إىث جه دننڄ ٩ننىثٿ ٩ننڄ هٖننجٿ ٩ننڄ ثٽقْننڄ ٵننجٻ  أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ ٩ُْننً عچننج ٩ذنن [  657]  

 ١هٌس ثٽڂٌأر ٱٍ وٵش ٙٗر ٱپڀ صٮضْټ وهٍ ٵجهًر ٩پً ثڃ صٮضْټ ٵٞش صپٸ ثٽٚٗر 
   
إىث ٙنپش  أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج ٩ذو ثٽىثًط ٩ڄ ٩ڂٌو ٩ڄ ثٽقْڄ ٵنجٻ  [  661]  

 ثٽڂٌأر ًٹ٪ضُڄ عڀ فجٝش ٱٗ صٶٍٞ إىث ١هٌس  
   
ً عچنج ثٽڂ٪ڂنٌٌ أدنى ّنٲُجڃ ځقڂنو دنڄ فڂُنو ٩نڄ ځ٪ڂنٌ          أمذٌڅج ځقڂو دنڄ ٩ُْن  [  660]  

ٱٍ ثٽڂٌأر ص٢هٌ ٩چو ثٽ٦هنٌ ٱضنؤمٌ   ٩ڄ ٵضجهر ٵجٻ وعچج أدى ځ٪جوَز عچج ثٽقؾجػ ٩ڄ ٢٩جء 
 ٭ْپهج فضً َومټ وٵش ثٽ٪ٌٚ ٵجٖ صٶٍٞ ثٽ٦هٌ  

   
أمذٌڅج ځقڂو دنڄ ٩ُْنً عچنج هٖنُڀ ثڅنج َنىڅِ ٩نڄ ثٽقْنڄ وځٮُنٌر ٩نڄ ٩نجځٌ            [  660]  

ٱنٍ ثٽڂنٌأر صٲنٌٟ ٱنٍ ثٽٚنٗر فضنً َنوًٹهج ثٽقنُٜ ٵنجٽىث ص٪ُنو صپنٸ            ڀ و٩ذُور ٩ڄ إدنٌثهُ 
 ثٽٚٗر 

   
ٱنٍ ثځنٌأر   أمذٌڅج فؾجػ عچج فڂجه عچج فڂجه دڄ أدٍ ّپُڂجڃ وَىڅِ ٩ڄ ثٽقْڄ [  661]  

 فٌٞس ثٽٚٗر ٱٲ١ٌش فضً فجٝش ٵجٖ صٶٍٞ صپٸ ثٽٚٗر إىث ث٭ضْپش 
   
ى ٕهجح ٩ڄ هٖجٿ ٩نڄ ثٽقْنڄ وٵضنجهر    أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ هثوه ثٽَهٌثڅٍ عچج أد[  662]  

 إىث ُٝ٪ش ثٽڂٌأر ٙٗر فضً صقُٜ ٱ٪پُهج ثٽٶٞجء إىث ١هٌس ٵجٖ 
   
إىث ٱ١ٌنش عنڀ فجٝنش    أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج ثٽقْڄ ٩ڄ ځٮٌُر ٩ڄ ثٽٖ٪ذٍ ٵنجٻ  [  663]  

 ٵٞش 
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فوعچج ّ٪ُو دڄ ثٽڂٮٌُر ٵجٻ دڄ ثٽڂذجًٷ فوعچج ٩ڄ َ٪ٶىح ٩ڄ أدٍ َىّٰ ٩ڄ [  664]  

إىث فجٝننش ثٽڂننٌأر ٱننٍ وٵنش ثٽٚننٗر ٱپننُِ ٩پُهننج ثٽٶٞننجء ٵننجٻ أدننى  دننڄ ؽذُننٌ ٵننجٻ  ّن٪ُو 
 ځقڂو َ٪ٶىح هى دڄ ثٽٶ٪ٶج٧ ٵجٍٝ ځٌو وأدى َىّٰ ُٕل ځٺٍ  

   
إىث ١هننٌس ٵذننټ أمذٌڅننج فؾننجػ عچننج فڂننجه ٩ننڄ فؾننجػ وٵننُِ ٩ننڄ ٢٩ننجء ٵننجٻ   [  665]  

 ثٽڂٮٌح ٙپش ثٽ٦هٌ وثٽ٪ٌٚ وإىث ١هٌس ٵذټ ثٽٲؾٌ ٙپش ثٽڂٮٌح وثٽ٪ٖجء 
   
 ځغپه  أمذٌڅج فؾجػ عچج فڂجه ٩ڄ ٩پٍ دڄ ٍَو ٩ڄ ّ٪ُو دڄ ثٽڂُْخ [  666]  
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځقڂو ٩ڄ أدٍ دٺٌ دڄ ٩ُنجٓ ٩نڄ َََنو دنڄ أدنٍ ٍَنجه ٩نڄ        [  667]  

 ځغپه  ځٶْڀ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ 
   
ٱنٍ ثٽقنجةٜ صٚنپٍ    أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج هٖنُڀ عچنج َنىڅِ ٩نڄ ثٽقْنڄ      [  671]  

 ٍ ١هٌس ٱٍ وٵضهج  ثٽٚٗر ثٽض
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج دڄ ٩ُُچز ٩نڄ دنڄ أدنٍ څؾنُـ ٩نڄ ٢٩نجء و١نجوُ        [  670]  

إىث ١هٌس ثٽقجةٜ ٵذټ ثٽٲؾنٌ ٙنپش ثٽڂٮنٌح وثٽ٪ٖنجء وإىث ١هنٌس ٵذنټ       وځؾجهو ٵجٽىث 
 ٭ٌوح ثٽٖڂِ ٙپش ثٽ٦هٌ وثٽ٪ٌٚ  

   
ٽقنجةٜ إىث  ٱنٍ ث أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّنٰ عچنج ّنٲُجڃ ٩نڄ ځچٚنىً ٩نڄ ثٽقٺنڀ        [  670]  

ًأس ثٽ٢هٌ آمٌ ثٽچهجً ٙنپش ثٽ٦هنٌ وثٽ٪ٚنٌ وإىث ١هنٌس آمنٌ ثٽپُنټ ٙنپش ثٽڂٮنٌح         
 وثٽ٪ٖجء 

   
 ځغپه  أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ٽُظ ٩ڄ ١جوُ [  671]  
   
ٹجڃ إدٌثهُڀ َٶنىٻ إىث  أمذٌڅج أدى ٍَو ّ٪ُو دڄ ثٽٌد٨ُ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ځٮٌُر ٵجٻ [  672]  

 ٦هٌ وثٽ٪ٌٚ ١هٌس ٩چو ثٽ٪ٌٚ ٙپش ثٽ
   
إىث ١هنٌس ٱنٍ وٵنش ٙنٗر     أمذٌڅج أدى ٍَو ٵنجٻ ٵنجٻ ٕن٪ذز ّنأٽش فڂنجهث ٵنجٻ       [  673]  

 ٙپش 
   
أمذٌڅج فؾجػ عچج فڂجه ٩ڄ َىڅِ وفڂُو ٩ڄ ثٽقْڄ ٩ڄ أڅِ ٵجٻ إىث ١هٌس [  674]  

ٱٍ وٵش ٙٗر ٙپش صپٸ ثٽٚٗر وٖ صٚپٍ ٭ٌُهج ٵجٻ أدى ځقڂنو ٵنٌأس ٩پنً ٍَنو دنڄ      
ّأٽضه ٩ڄ ثٽڂٌأر ص٢هٌ د٪و ثٽ٪ٌٚ ٵجٻ صٚپٍ ثٽ٦هٌ وثٽ٪ٚنٌ ٵپنش    َقًُ ٩ڄ ځجٽٸ ٵجٻ
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ٱئڃ ٹجڃ ١هٌهج ٵٌَذج ځڄ ځٮُخ ثٽٖڂِ ٵجٻ صٚپٍ ثٽ٪ٌٚ وٖ صٚنپٍ ثٽ٦هنٌ وٽنى ثڅهنج     
 ٽڀ ص٢هٌ فضً صٮُخ ثٽٖڂِ ٽڀ َٺڄ ٩پُهج ٍٕء ّتټ ٩ذو ثهلل صأمي ده ٵجٻ ٖ 

   
 ج  دجح إىث ثمضپ٢ش ٩پً ثٽڂٌأر أَجٿ فُٞهج ٱٍ أَجٿ ثّضقجٝضه

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ إٔ٪ظ دنڄ أدنٍ ثٽٖن٪غجء ثٽڂقنجًدٍ ٩نڄ      [  675]  

ٹضذننش إٽُننه ثځننٌأر ثڅننٍ ٵننو ثّضقٞننش ځچنني ٹننيث وٹننيث  ّنن٪ُو دننڄ ؽذُننٌ ٩ننڄ دننڄ ٩ذننجُ ٵننجٻ 
 ٱذپٮچٍ ثڃ ٩پُج ٵجٻ صٮضْټ ٩چو ٹټ ٙٗر ٵجٻ دڄ ٩ذجُ ځج څؾو ٽهج ٭ٌُ ځج ٵجٻ ٩پٍ 

   
ّننٰ عچنج ثْوٍث٩ننٍ ٩نڄ َقُننً دنڄ أدننٍ ٹغُنٌ فننوعچٍ أدننى     أمذٌڅنج ځقڂننو دنڄ َى  [  676]  

ٹجڅش ٍَچخ ص٪ضٺٰ ځ٨ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وهنٍ صٌَنٴ ثٽنوٿ    ّپڂز أو ٩ٺٌځز ٵجٻ 
 ٱأځٌهج ثڃ صٮضْټ ٩ڄ ٹټ ٙٗر 

   
ثڃ ٩پُنج وثدنڄ   أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ َقُنً دنڄ أدنٍ ٹغُنٌ     [  677]  

 صٮضْټ ٩چو ٹټ ٙٗر ځْ٪ىه ٹجڅج َٶىٖڃ ثٽڂْضقجٝز 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ثْوٍث٩ٍ ٵجٻ ّنڂ٪ش ٢٩نجء دنڄ أدنٍ ًدنجؿ َٶنىٻ       [  711]  

صٮضْټ ځڄ ٹټ ٙٗصُڄ ٭ْٗ وثفوث وٽپٲؾٌ ٭ْٗ وثفوث ٵنجٻ ثْوٍث٩نٍ وٹنجڃ ثٽَهنٌٌ     
 وځٺقىٻ َٶىٖڃ صٮضْټ ٩چو ٹټ ٙٗر 

   
جفخ ثٽوّنضىثةٍ ٩نڄ   أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ووهخ دنڄ ؽٌَنٌ ٩نڄ هٖنجٿ ٙن     [  710]  

َقُننً دننڄ أدننٍ ٹغُننٌ ٩ننڄ أدننٍ ّننپڂز ثڃ أٿ فذُذننز ٵننجٻ وهننخ أٿ فذُذننز دچننش ؽقننٔ ٹجڅننش  
ّأٽش ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٩نڄ ىثٷ ٱأځٌهنج ثڃ صٮضْنټ ٩چنو ٹنټ        صهٌثٳ ثٽوٿ وإڅهج 

 ٙٗر وصٚپٍ  
   
 أمذٌڅج ٩ذو ثٽٚڂو دڄ ٩ذو ثٽىثًط عچج ٕ٪ذز فوعچج أدى دٌٖ ٵنجٻ ّنڂ٪ش ّن٪ُو   [  710]  

ٹضذش ثځنٌأر إٽنً دنڄ ٩ذنجُ وثدنڄ ثٽَدُنٌ أڅنٍ ثّنضقجٛ ٱنٗ أ١هنٌ وإڅنٍ            دڄ ؽذٌُ َٶىٻ 
أىٹٌٹڂج ثهلل ثٖ أٱضُضڂجڅٍ وإڅٍ ّأٽش ٩ڄ ىٽٸ ٱٶجٽىث ٹنجڃ ٩پنٍ َٶنىٻ صٮضْنټ ٽٺنټ ٙنٗر       
ٱٶٌأس وٹضذش ثٽؾىثح دُوٌ ځج أؽو ٽهج إٖ ځج ٵجٻ ٩پٍ ٱٶُټ إڃ ثٽٺىٱز أًٛ دجًهر ٱٶجٻ 

 ٕو ځڄ ىٽٸ ٽى ٕجء ثهلل ٖدضٗهج دأ
   
أمذٌڅج فؾجػ دڄ ځچهجٻ عچج فڂجه ٩نڄ ٵنُِ ٩نڄ ځؾجهنو ٵنجٻ ٵُنټ ٖدنڄ ٩ذنجُ         [  711]  

إڃ أًٝننهج أًٛ دننجًهر ٱٶننجٻ صننؤمٌ ثٽ٦هننٌ وص٪ؾننټ ثٽ٪ٚننٌ وصٮضْننټ ٭ْننٗ وصننؤمٌ          
 ثٽڂٮٌح وص٪ؾټ ثٽ٪ٖجء وصٮضْټ ٭ْٗ وصٮضْټ ٽپٲؾٌ ٭ْٗ 
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دُه ٩نڄ ٍَچنخ دچنش أٿ ّنپڂز     أمذٌڅج فؾجػ عچج فڂجه ٩ڄ هٖجٿ دڄ ٩ٌور ٩ڄ أ[  712]  
أڃ ثدچز ؽقٔ ٹجڅش صقش ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ ٩نىٯ وٹجڅنش صْنضقجٛ ٱٺجڅنش صننٌػ ځنڄ          

 ځٌٹچهج وإڅه ٽ٪جٽُه ثٽوٿ ٱضٚپٍ 
   
أمذٌڅج وهخ دڄ ّ٪ُو ثٽوځٖٶٍ ٩نڄ ٕن٪ُخ دنڄ إّنقجٳ فنوعچج ثْوٍث٩نٍ ٵنجٻ        [  713]  

ْوٍث٩نٍ ودپٮچنٍ   صٲٌه ٽٺټ ٙٗر ث٭ضْجٽه ٵنجٻ ث ّڂ٪ش ثٽَهٌٌ وَقًُ دڄ ٹغٌُ َٶىٖڃ 
 ٩ڄ ځٺقىٻ ځغټ ىٽٸ 

   
أمذٌڅننج وهننخ دننڄ ّنن٪ُو ٩ننڄ ٕنن٪ُخ فننوعچج ثْوٍث٩ننٍ أمذٌڅننٍ ٢٩ننجء أڃ دننڄ    [  714]  

 ٽٺټ ٙٗصُڄ ث٭ضْجٽز وصٲٌه ٽٚٗر ثٽٚذـ ث٭ضْجٽز ٩ذجُ ٹجڃ َٶىٻ 
   
أڃ ثځنٌأر ّنأٽش إدنٌثهُڀ ٱٶجٽنش إڅنٍ      أمذٌڅج فؾجػ عچج فڂجه ٩ڄ فڂجه ثٽٺنىٱٍ  [  715]  

 ٩پُٸ دجٽڂجء ٱجڅٞقُه ٱئڅه َٶ٨٢ ثٽوٿ ٩چٸ  ثّضقجٛ ٱٶجٻ
   
ٱنٍ ثٽڂ٢پٶنز   أمذٌڅج ٩ٲجڃ دڄ ځْپڀ عچج ځقڂو دنڄ هَچنجً عچنج َنىڅِ ٩نڄ ثٽقْنڄ       [  716]  

ثٽضٍ ثًصُخ دهج صنٌد٘ ّنچز ٱنئڃ فجٝنش وإٖ صٌدٚنش د٪نو ثڅٶٞنجء ثٽْنچز عٗعنز إٔنهٌ           
 ٱئڃ فجٝش وإٖ ٱٶو ثڅٶٞش ٩وصهج 

   
ّننتټ ځجٽننٸ ٩ننڄ ٩ننور ثٽڂْضقجٝننز إىث ١پٶننش  پڂز ٵننجٻ أمذٌڅننج ٩ذننو ثهلل دننڄ ځْنن [  717]  

ٱقوعچج ځجٽٸ ٩ڄ دڄ ٕهجح ٩ڄ ّ٪ُو دڄ ثٽڂُْخ أڅه ٵجٻ ٩نوصهج ّنچز ٵنجٻ أدنى ځقڂنو هنى       
 ٵىٻ ځجٽٸ 

   
ّنتټ ؽنجدٌ دنڄ    أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج فڂجه دڄ ٍَو فوعچج ٩ڂٌو دڄ هَچجً ٵجٻ [  701]  

ڄ ٭ُنٌ ٹذنٌ ٵنجٻ ځنڄ ٭ُنٌ فنُٜ       ٍَو ٩ڄ ثٽڂٌأر ص٢پٴ وهنٍ ثٽٖنجدز وصٌصٲن٨ فُٞنضهج ځن     
 صقُٜ وٵجٻ ١جوُ عٗعز إٔهٌ 

   
إىث ١پنٴ  أمذٌڅج څٌٚ دڄ ٩پٍ عچنج ٩ذنو ث٩ْپنً ٩نڄ ځ٪ڂنٌ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٵنجٻ         [  700]  

ثٽٌؽټ ثځٌأصه ٱقجٝنش فُٞنز أو فُٞنضُڄ عنڀ ثًصٲ٪نش فُٞنضهج إڃ ٹنجڃ ىٽنٸ ځنڄ ٹذنٌ           
 ث٩ضوس عٗعز إٔهٌ وإڃ ٹجڅش ٕجدز وثًصجدش ث٩ضوس ّچز د٪و ثٽٌَذز  

   
أمذٌڅننج مپُٲننز دننڄ مُننجٟ عچننج ٭چننوً عچننج ٕنن٪ذز ٩ننڄ ٵضننجهر ٩ننڄ ٩ٺٌځننز ٵننجٻ             [  700]  

ثٽڂْضقجٝز وثٽضٍ ٖ َْضٶُڀ ٽهج فُٜ ٱضقُٜ ٱٍ ٕهٌ ځٌر وٱنٍ ثٽٖنهٌ ځنٌصُڄ ٩نوصهج     
 عٗعز إٔهٌ 

   
 ص٪ضو دجٔٵٌثء أمذٌڅج مپُٲز دڄ مُجٟ عچج أدى هثوه ٩ڄ هٖجٿ ٩ڄ فڂجه ٵجٻ [  701]  
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٩نور  ج مجٽو دڄ ځنپو عچج ځجٽٸ ٩ڄ دنڄ ٕنهجح ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ ثٽڂْنُخ ٵنجٻ        فوعچ[  702]  

 ثٽڂْضقجٝز ّچز  
   
ثٽڂْضقجٝنز  أمذٌڅج إّقجٳ دنڄ ٩ُْنً ثڅنج هٖنُڀ ٩نڄ َنىڅِ ٩نڄ ثٽقْنڄ ٵنجٻ          [  703]  

 ص٪ضو دجٔٵٌثء 
   
أمذٌڅج مپُٲز عچج ٩ذو ث٩ْپً ٩ڄ ځ٪ڂٌ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٵجٻ ٵجٻ دجٔٵٌثء ٵجٻ أدى [  704]  

ثٽقؾجٍ َٶىٽىڃ ثٔٵٌثء ث١ْهجً وٵنجٻ أهنټ ثٽ٪نٌثٳ هنى ثٽقنُٜ ٵنجٻ ٩ذنو ثهلل        أهټ ځقڂو 
 وأڅج أٵىٻ هى ثٽقُٜ 

   
ثٽڂْضقجٝننز ص٪ضننو أمذٌڅننج أدننى ثٽچ٪ڂننجڃ عچننج وهُننخ عچننج َننىڅِ ٩ننڄ ثٽقْننڄ ٵننجٻ  [  705]  

 دجٔٵٌثء 
   
ّنأٽش ثٽَهنٌٌ   فوعچج ځىًّ دڄ مجٽو ٩ڄ ثٽهٶټ دڄ ٍَنجه ٩نڄ ثْوٍث٩نٍ ٵنجٻ     [  706]  

ټ ١پٴ ثځٌأصه وهٍ ٕجدز صقُٜ ٱجڅٶ٨٢ ٩چهج ثٽڂقنُٜ فنُڄ ١پٶهنج ٱپنڀ صنٌ هځنج       ٩ڄ ًؽ
ٹڀ ص٪ضو ٵجٻ عٗعز إٔهٌ ٵجٻ وّأٽش ثٽَهٌٌ ٩ڄ ًؽنټ ١پنٴ ثځٌأصنه ٱقجٝنش فُٞنضُڄ      
عنڀ ثًصٲ٪ننش فُٞنضهج ٹننڀ صنٌد٘ ٵننجٻ ٩نوصهج ّننچز ٵنجٻ وّننأٽش ثٽَهنٌٌ ٩ننڄ ًؽنټ ١پننٴ        

مٌ ٩چهننج ثٽقننُٜ عننڀ ثځٌأصننه وهننٍ صقننُٜ صڂٺننظ عٗعننز إٔننهٌ عننڀ صقننُٜ فُٞننز عننڀ َضننأ
صڂٺظ ثٽْذ٪ز ثْٕهٌ وثٽغڂجڅُز عڀ صقُٜ أمٌي ٱضْض٪ؾټ إٽُهج ځٌر وصضأمٌ أمٌي ٹُنٰ  
ص٪ضننو ٵننجٻ إىث ثمضپننٰ فُٞننهج ٩ننڄ إٵٌثةهننج ٱ٪ننوصهج ّننچز ٵپننش وٹُننٰ ثڃ ٹننجڃ ١پننٴ وهننٍ    
صقُٜ ٱٍ ٹټ ّچز ځٌر ٹڀ ص٪ضو ٵجٻ ثڃ ٹجڅش صقُٜ إٵٌثوهج ځ٪پىځنز هنٍ إٵٌثوهنج ٱئڅنج     

 هج څٌي ثڃ ص٪ضو إٵٌثء
   
ّنأٽش  أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽڂذجًٷ عچج ٩ڂٌو دڄ ٩ذو ثٽىثفو ٩نڄ ثْوٍث٩نٍ ٵنجٻ    [  707]  

ثٽَهٌٌ ٩ڄ ثٽٌؽټ َذضج٧ ثٽؾجًَز ٽنڀ صذپن٬ ثٽڂقنُٜ وٖ صقڂنټ ځغپهنج دٺنڀ َْنضذٌةهج ٵنجٻ         
 دغٗعز إٔهٌ وٵجٻ َقًُ دڄ أدٍ ٹغٌُ دنڂْز أًد٪ُڄ َىځج  

   
وّنضىثةٍ ٩نڄ فڂنجه ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ ؽذُنٌ        أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ٩نڄ هٖنجٿ ثٽ  [  701]  

ثڅه ٹجڃ َٶىٻ ٱٍ ثٽڂْضقجٝز صٮضْټ ٩چنو ٹنټ ٙنٗر وصٚنپٍ وٵنجٻ فڂنجه       ٩ڄ دڄ ٩ذجُ 
ٽى ٹجڃ ځْضقجٝز ؽهپش ٱضٌٹنش ثٽٚنٗر إٔنهٌث ٱئڅهنج صٶٞنٍ ثٽٚنپىثس ٵُنټ ٽنه وٹُنٰ          

 صٶُٞهج ٵجٻ صٶُٞهج ٵٍ َىٿ وثفو ثڃ ثّض٢ج٩ش ٵُټ ٽ٪ذو ثهلل صٶىٻ ده ٵجٻ أٌ وثهلل 
   

 ٱٍ ثٽقذپً إىث ًأس ثٽوٿ  دجح
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ّنأٽش ثٽَهنٌٌ ٩نڄ ثٽقجځنټ     أمذٌڅج مجٽنو دنڄ ځنپنو فنوعچج ځجٽنٸ دنڄ أڅنِ ٵنجٻ         [  700]  
 صٌي ثٽوٿ ٱٶجٻ صو٧ ثٽٚٗر 

   
ّننأٽش ځؾجهننوث ٩ننڄ أمذٌڅننج ٩ذُننو ثهلل دننڄ ځىّننً ٩ننڄ ٩غڂننجڃ دننڄ ثّْننىه ٵننجٻ   [  700]  

ثهلل َ٪پڀ ځج صقڂنټ ٹنټ أڅغنً    ثځٌأصٍ ًأس هځج وأڅج أًثهج فجځٗ ٵجٻ ىٽٸ ٭ُٜ ثًْفجٿ   
 وځج صٮُٜ ثًْفجٿ وځج صَهثه آل ٱڂج ٭جٝش ځڄ ٍٕء ٍثهس ځغپه ٱٍ ثًْفجٿ ثٽقڂټ  

   
ٱٍ هيڇ ثَِز أمذٌڅج فؾجػ عچج فڂجه دڄ ّپڂز ٩ڄ ٩جٙڀ ثْفىٻ ٩ڄ ٩ٺٌځز [  701]  

  ثهلل َ٪پڀ ځج صقڂټ ٹټ أڅغً وځنج صٮنُٜ ثًْفنجٿ وځنج صنَهثه وٹنټ ٕنٍء ٩چنوڇ دڂٶنوثً آل           
 جٻ ىٽٸ ثٽقُٜ ٩پً ثٽقذټ ٖ صقُٜ َىځج ٱٍ ثٽقذټ ثٖ ٍثهصه ١جهٌث ٱٍ فذپهج  ٵ
   
أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج فڂجه دنڄ ٍَنو ٩نڄ َقُنً دنڄ ّن٪ُو ٵنجٻ أځنٌ ٖ َنضپنٰ          [  702]  

 ثٽڂٌأر ثٽقذپً إىث ًأس ثٽوٿ ثڅهج ٖ صٚپٍ فضً ص٢هٌ  ٱُه ٩چوڅج ٩ڄ ٩جةٖز 
   
  وځنج صٮنُٜ   جدنش دنڄ َََنو عچنج ٩جٙنڀ ٩نڄ ٩ٺٌځنز        أمذٌڅج أدنى ثٽچ٪ڂنجڃ عچنج ع   [  703]  

ثًْفجٿ آل ٵجٻ وثٽقُٜ ٩پً ثٽقذټ   وځج صَهثه آل ٵجٻ ٱپهج دٺنټ َنىٿ فجٝنش ٱنٍ فڂپهنج      
 َىځج صَهثه ٱٍ ١هٌهج فضً صْضٺڂټ صْ٪ز إٔهٌ ١هٌث  

   
  وځننج صٮننُٜ أمذٌڅننج أدننى ثٽچ٪ڂننجڃ عچننج أدننى ٩ىثڅننز ٩ننڄ أدننٍ دٖننٌُ ٩ننڄ ځؾجهننو [  704]  

ىث فجٝش ثٽڂٌأر وهٍ فجځټ ٵجٻ َٺىڃ ىٽٸ څٶٚجڅج ځڄ ثٽىٽنو ٱنئىث ٍثهس   ثًْفجٿ آل ٵجٻ إ
 ٩پً صْ٪ز إٔهٌ ٹجڃ صڂجځج ٽڂج څٶ٘ ځڄ وٽوهج 

   
أمذٌڅج فؾجػ عچج فڂجه دڄ ّنپڂز ٩نڄ فڂُنو ٩نڄ دٺنٌ دنڄ ٩ذنو ثهلل ثٽڂَڅنٍ ثڅنه          [  705]  

ثځٌأصنٍ  ٵجٻ ثځٌأصٍ صقُٜ وهنٍ فذپنً ٵنجٻ أدنى ځقڂنو ّنڂ٪ش ّنپُڂجڃ دنڄ فنٌح َٶنىٻ           
 ٜ وهٍ فذپً  صقُ
   
إىث ًأس أمذٌڅنج فؾنجػ عچننج فڂنجه ٩نڄ َقُننً دنڄ ّن٪ُو ٩ننڄ ٩جةٖنز ثڅهنج ٵجٽننش         [  706]  

 ثٽقذپً ثٽوٿ ٱپضڂْٸ ٩ڄ ثٽٚٗر ٱئڅه فُٜ 
   
 ځغټ ىٽٸ أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځْپڂز عچج ځجٽٸ ثڅه دپٮه ٩ڄ ٩جةٖز [  707]  
   
ٱنٍ ثٽقجځنټ صنٌي    ٽٖن٪ذٍ  أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دڄ أدجڃ عچنج إهًَنِ ٩نڄ ٽُنظ ٩نڄ ث     [  711]  

 ثٽوٿ ثڃ ٹجڃ ثٽوٿ ثٽوٿ ٩ذ٢ُج ث٭ضْپش وٙپش وثڃ ٹجڅش صٌَز صىٝأس وٙپش 
   
 ځغپه  أمذٌڅج أدى ثٽڂٮٌُر ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ [  710]  
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ثڃ أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ذو ثهلل عچج ٩ذجه هى دڄ ثٽ٪ىثٿ ٩ڄ هٖجٿ ٩ڄ ثٽقْنڄ ٵنجٻ   [  710]  

ةهج صٌٹش ثٽٚٗر وثڃ ٹجڃ إڅڂج هى ٱٍ ثٽُنىٿ  ٹجڅش صٌَز ٹڂج ٹجڅش صٌَز ٵذټ ىٽٸ ٱٍ إٵٌث
 أو ثٽُىځُڄ ٽڀ صو٧ ثٽٚٗر 

   
أمذٌڅج ٩ذنو ثهلل دنڄ ځقڂنو هنى دنڄ أدنٍ ٕنُذز عچنج منجٻ دنڄ ثٽقنجًط و٩ذنوڇ دنڄ              [  711]  

ٱٍ ثٽقجځنټ صنٌي ثٽنوٿ ٵجٽنش ٖ َڂچ٪هنج      ّپُڂجڃ ٩ڄ ّ٪ُو ٩ڄ ځ٢ٌ ٩ڄ ٢٩جء ٩ڄ ٩جةٖز 
 ىٽٸ ځڄ ٙٗر 

   
ٱنٍ ثٽقجځنټ   ڄ هجًوڃ عچج هڂجٿ ٩ڄ ځ٢ٌ ٩ڄ ٢٩جء ٩نڄ ٩جةٖنز   أمذٌڅج َََو د[  712]  

 صٌي ثٽوٿ ٵجٻ صٮضْټ وصٚپٍ ٵجٻ َََو ٖ صٮضْټ ٵجٻ ٩ذو ثهلل أٵىٻ دٶىٻ َََو  
   
ٱنٍ ثٽقجځنټ   أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج َََو دڄ ٨ًٍَ ٩ڄ َىڅِ ٩نڄ ثٽقْنڄ   [  713]  

 صٌي ثٽوٿ ٵجٻ هٍ دڂچَٽز ثٽڂْضقجٝز ٭ٌُ ثڅهج ٖ صو٧ ثٽٚٗر 
   
ٱٍ ثٽقجځټ صٌي أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ ځٮٌُر ٩ڄ إدٌثهُڀ [  714]  

 ثٽوٿ ٵجٻ صٮْټ ٩چهج ثٽوٿ وصضىٝأ وصٚپٍ  
   
إىث ًأس أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج هٖنجٿ عچنج فؾنجػ ٩نڄ ٢٩نجء وثٽقٺنڀ ٵنجٖ        [  715]  

 ثٽقجځټ ثٽوٿ صىٝأس وٙپش 
   
ٱنٍ  ّٲُجڃ ٩ڄ ؽجځ٨ هى دڄ أدٍ ًثٕو ٩نڄ ٢٩نجء   أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج [  716]  

 ثٽقجځټ صٌي ثٽوٿ ٵجٻ صىٝأ وصٚپٍ  
   
هنٍ دڂچَٽننز  أمذٌڅنج ځقڂنو دننڄ َىّنٰ عچنج ّننٲُجڃ ٩نڄ َننىڅِ ٩نڄ ثٽقْنڄ ٵننجٻ        [  717]  

 ثٽڂْضقجٝز 
   
ٖ َٺنىڃ  فوعچج أدنى ثٽىٽُنو ثٽ٢ُجٽْنٍ ٩نڄ ؽٌَنٌ ٩نڄ ځٮُنٌر ٩نڄ إدنٌثهُڀ ٵنجٻ           [  721]  

 فُٜ ٩پً فڂټ  
   
ٱنٍ ثٽقجځنټ صنٌي ثٽنوٿ ٵنجٻ هنٍ       أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ هٖجٿ ٩نڄ ثٽقْنڄ   [  720]  

 دڂچَٽز ثٽڂْضقجٝز  
   
إىث ًأس ثٽقجځنټ ثٽنوٿ   أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو عچج أدى ٩ىثڅز ٩نڄ ځٮُنٌر ٩نڄ إدنٌثهُڀ     [  720]  

 ٽڀ صو٧ ثٽٚٗر 
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ز أمذٌڅج فؾجػ عچنج فڂنجه دنڄ ّنپڂز ٩نڄ ثٽقؾنجػ ٩نڄ ٢٩نجء وثٽقٺنڀ دنڄ ٩ضُذن           [  721]  

ٱننٍ ثٽقذپننً وثٽضننٍ ٵ٪ننوس ٩ننڄ ثٽڂقننُٜ إىث ًأس ثٽننوٿ صىٝننأصج وٙننپضج وٖ        ثڅهڂننج ٵننجٖ  
 صٮضْٗڃ  

   
 صٮضْٗڃ وصٚپُجڃ  أمذٌڅج فؾجػ ٩ڄ فڂجه ٩ڄ ځ٢ٌ ٩ڄ ٢٩جء ٵجٻ [  722]  
   
أمذٌڅج ٍَو دڄ َقًُ ثٽوځٖٶٍ ٩ڄ ځقڂو دڄ ًثٕو ٩ڄ ّپُڂجڃ دڄ ځىًّ ٩نڄ  [  723]  

ثڃ ثٽقذپننً ٖ صقننُٜ ٱننئىث ًأس ثٽننوٿ ٱپضٮضْننټ   ش ٢٩ننجء دننڄ أدننٍ ًدننجؿ ٩ننڄ ٩جةٖننز ٵجٽنن   
 وٽضٚټ  

   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج ځقڂو دڄ ثٽٲٞټ ٩ڄ ثٽقْڄ دنڄ ثٽقٺنڀ ٩نڄ ثٽقٺنڀ     [  724]  

 ٱٍ ثٽڂٌأر إىث ًأس ثٽوٿ وهٍ صڂقٜ ٵجٻ هى فُٜ صضٌٷ ثٽٚٗر ٩ڄ إدٌثهُڀ 
   
ٽڂنٌأر ثٽقجځنټ إىث   ٱنٍ ث أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج هُٖڀ عچج َىڅِ ٩نڄ ثٽقْنڄ   [  725]  

ٌٝدهج ثٽ٢پنٴ وًأس ثٽنوٿ ٩پنً ثٽىٽنو ٱپضڂْنٸ ٩نڄ ثٽٚنٗر وٵنجٻ ٩ذنو ثهلل صٚنپٍ ځنج ٽنڀ             
 ص٨ٞ 

   
 دجح وٵش ثٽچٲْجء وځج ٵُټ ٱُه 

   
ٱنٍ ثٽچٲْنجء ٹ٢هنٌ    أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج أدى ّٲُجڃ ٩ڄ ځ٪ڂٌ ٩ڄ ٵضنجهر  [  726]  

 ثځٌأر ځڄ څْجةهج  
   
ٱٍ ثٽچٲْجء صڂْنٸ ٩نڄ   عچج هُٖڀ عچج َىڅِ ٩ڄ ثٽقْڄ أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ [  727]  

ثٽٚٗر أًد٪ُڄ َىځج ٱئڃ ًأس ثٽ٢هٌ ٱيثٷ وثڃ ٽڀ صنٌ ثٽ٢هنٌ أځْنٺش ٩نڄ ثٽٚنٗر أَجځنج       
مڂْننج ّننضج ٱننئڃ ١هننٌس ٱننيثٷ وإٖ أځْننٺش ٩ننڄ ثٽٚننٗر ځننج دُچهننج ودننُڄ ثٽنڂْننُڄ ٱننئڃ       

 ١هٌس ٱيثٷ وإٖ ٱهٍ ځْضقجٝز  
   
ّٲُجڃ ٩ڄ َىڅِ دڄ ٩ذُو ٩ڄ ثٽقْڄ ٩نڄ ٩غڂنجڃ   أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج [  731]  

ثڅننه ٹننجڃ ٖ َٶننٌح ثٽچٲْننجء أًد٪ننُڄ َىځننج وٵننجٻ ثٽقْننڄ ثٽچٲْننجء مڂننِ      دننڄ أدننٍ ثٽ٪ننجٗ  
 وأًد٪ىڃ إٽً مڂُْڄ ٱڂج ٍثه ٱهٍ ځْضقجٝز  

   
أمذٌڅج ؽ٪ٲٌ دڄ ٩ىڃ ثڅج إّڂج٩ُټ دڄ ځْپڀ ٩نڄ ثٽقْنڄ ٩نڄ ٩غڂنجڃ دنڄ أدنٍ       [  730]  

 َىځج ٱئڃ ١هٌس وإٖ ٱٗ صؾجوٍڇ فضً صٚپٍ وٵش ثٽچٲْجء أًد٪ُڄ ثٽ٪جٗ ٵجٻ 
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ثڃ ٹنجڃ ٽپچٲْنجء   أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ إٔ٪ظ ٩ڄ ٢٩نجء ٵنجٻ   [  730]  
 ٩جهر وإٖ ؽپْش أًد٪ُڄ ٽُپز 

   
ثٽچٲننجُ أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ َىّننٰ عچننج ّننٲُجڃ ٩ننڄ دننڄ ؽننٌَـ ٩ننڄ ٢٩ننجء ٵننجٻ    [  731]  

 فُٜ  
   
جٽٍْ عچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ أدٍ دٌٖ ٩نڄ َىّنٰ دنڄ ځجهنٸ     أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُ[  732]  

 صچض٦ٌ ثٽچٲْجء أًد٪ُڄ َىځج أو څقىهج  ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
   

 دجح ٱٍ ثٽڂٌأر ثٽقجةٜ صٚپٍ ٱٍ عىدهج إىث ١هٌس 
   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو عچج أدى مُغڀ عچج ٩پٍ دڄ ٩ذو ث٩ْپً ٩ڄ أدٍ ّنهټ ثٽذٚنٌٌ   [  733]  

ثٽچٲْنجء صؾپنِ ٩پنً ٩هنو ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه        ٹجڅنش  ٩ڄ ځْز ٩ڄ أٿ ّنپڂز ٵجٽنش   
 وّپڀ أًد٪ُڄ َىځج أو أًد٪ُڄ ٽُپز وٹجڅش إفوثڅج ص٢پً ثٽىًُ ٩پً وؽههج ځڄ ثٽٺپٰ 

   
أمذٌڅج ّن٪ُو دنڄ ٩نجځٌ ٩نڄ هٖنجٿ ٩نڄ مجٽنو ٩نڄ ځ٪جوَنز دنڄ ٵنٌر ٩نڄ ثځنٌأر              [  734]  

ځنڄ هنيڇ   ٱٶجٻ ٽ٪جةي دڄ ٩ڂٌو څٲْش ٱؾجءس د٪وځج ځٞش ٩ٌٖوڃ ٽُپز ٱومپش ٱٍ ٽقجٱه 
ٵجٽش ثڅج ٱٗڅز ثڅٍ ٵنو ١هنٌس ٱٌٹٞنهج دٌؽپنه ٱٶنجٻ ٖ صٮٌَچنٍ ٩نڄ هَچنٍ فضنً صڂٞنٍ           

 أًد٪ىڃ ٽُپز 
   
أمذٌڅج أدى څ٪نُڀ عچنج أدنى ٩ىثڅنز ٩نڄ أدنٍ دٖنٌ ٩نڄ َىّنٰ دنڄ ځجهنٸ ٩نڄ دنڄ              [  735]  

 ثٽچٲْجء صچض٦ٌ څقىث ځڄ أًد٪ُڄ َىځج  ٩ذجُ ٵجٻ 
   
 څقىڇ  ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ذجُ أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ دئّچجهڇ ٩[  736]  
   
ثڃ ثٽقْڄ ٵنجٻ ٱنٍ ثٽچٲْنجء ثٽضنٍ     أمذٌڅج ځىًّ دڄ مجٽو فوعچج ځ٪ضڂٌ ٩ڄ أدُه [  737]  

 صٌي ثٽوٿ صٌد٘ أًد٪ُڄ ٽُپز عڀ صٚپٍ وٵجٻ ثٽٖ٪ذٍ ٕهٌَڄ عڀ هٍ دڂچَٽز ثٽڂْضقجٝز 
   
  [741  ]    ْ ٱ٢نِ  أمذٌڅج ځٌوثڃ دڄ ځقڂو عچج ځقڂو دڄ ٕ٪ُخ عچنج إدنٌثهُڀ دنڄ ّنپُڂجڃ ث

ثٽڂٌأر صچض٦ٌ ځڄ ثٽٮٗٿ عٗعُڄ َىځج وځڄ ٵجٻ ّڂ٪ش ثٽ٪ٗء دڄ ثٽقجًط ٩ڄ ځٺقىٻ ٵجٻ 
ثٽؾجًَننز أًد٪ننُڄ َىځننج َ٪چننٍ ثٽچٲْننجء ٵننجٻ ځننٌوثڃ هننى ٵننىٻ ّنن٪ُو دننڄ ٩ذننو ثٽ٪ََننَ وٵننجٻ    

 ثْوٍث٩ٍ هڂج ّىثء 
   
 إىثأمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ذو ثهلل ثٽٌٵجٍٕ عچج وهُخ فوعچٍ َىڅِ ٩ڄ ثٽقْڄ ٵنجٻ  [  740]  

 ًأس ثٽوٿ ٩چو ثٽ٢پٴ َىځج أو َىځُڄ ٱهى ځڄ ثٽچٲجُ 
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ٱنٍ  أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځقڂو عچج ٩ذو ثهلل دڄ ثٽڂذجًٷ ٩ڄ دڄ ؽٌَؼ ٩ڄ ٢٩جء [  740]  

 ثٽقجځټ صٌي ثٽوٿ وهٍ ص٢پٴ ٵجٻ صٚچ٨ ځج صٚچ٨ ثٽڂْضقجٝز 
   

 دجح ثٽڂٌأر صؾچخ عڀ صقُٜ  
   
ٱٍ ثٽڂٌأر صؾچخ عنڀ  ځٮٌُر ٩ڄ إدٌثهُڀ  أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ[  741]  

 صقُٜ ٵجٻ صٮضْټ  
   
 ځغپه أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ هٖجٿ ٩ڄ ثٽقْڄ [  742]  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ثٽ٪ٗء دڄ ثٽڂُْخ ٩ڄ ٢٩نجء ٵنجٻ ٵنجٻ    [  743]  

 ثٽقُٜ أٹذٌ  
   
ٱننٍ ًؽننټ ٭ٖننٍ ٩ننڄ إدننٌثهُڀ أمذٌڅننج ّنن٪ُو دننڄ ٩ننجځٌ ٩ننڄ ٕنن٪ذز ٩ننڄ ځٮُننٌر [  744]  

 ثځٌأصه ٱقجٝش ٱٶجٻ صٮضْټ أفخ إٽٍ 
   
ٽضٮضْننټ ځننڄ  أمذٌڅننج فؾننجػ عچننج فڂننجه ٩ننڄ فؾننجػ ٩ننڄ ٢٩ننجء وثٽچن٪ننٍ ٵننجٖ     [  745]  

 ثٽؾچجدز  
   
 ځغټ ىٽٸ فوعچج فؾجػ ٩ڄ فڂجه ٩ڄ ٩جځٌ ثْفىٻ ٩ڄ ثٽقْڄ [  746]  
   
فنوعچج ثٽ٪نٗء دنڄ ثٽڂْنُخ ٵنجٻ      أمذٌڅج ثٽڂ٪پً دڄ أّو عچج ٩ذو ثٽىثفنو دنڄ ٍَنجه    [  747]  

 ّتټ ٩چهج فڂجه ٱٶجٻ ٵجٻ إدٌثهُڀ صٮضْټ  
   
فننوعچج إدننٌثهُڀ دننڄ ځىّننً ٩ننڄ ٱٞننُټ ٩ننڄ ځقڂننو دننڄ ّننجٽڀ ٩ننڄ ثٽٖنن٪ذٍ ٵننجٻ   [  751]  

 صٮضْټ  
   

 دجح ثٽقجةٜ صىٝأ ٩چو وٵش ثٽٚٗر 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّنٰ فنوعچج َقُنً دنڄ أَنىح ٵنجٻ ّنڂ٪ش ثٽقٺنڀ دنڄ ٩ضُذنز           [  750]  
ٹجڃ َ٪ؾذهڀ ٱٍ ثٽڂٌأر ثٽقجةٜ ثڃ صضىٝنأ وٝنىءهج ٽپٚنٗر عنڀ صْنذـ ثهلل وصٺذنٌڇ       ىٻ َٶ

 ٱٍ وٵش ثٽٚٗر 
   
ٵپنش ْدنٍ ٵٗدنز    أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّنٰ عچنج ّنٲُجڃ ٩نڄ ّنپُڂجڃ ثٽضُڂنٍ ٵنجٻ        [  750]  
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 ثٽقجةٜ صضىٝأ ٩چو وٵش ٹټ ٙٗر وصيٹٌ ثهلل ٱٶجٻ ځج وؽوس ٽهيث أٙٗ 
   
 دننڄ َََننو عچننج ّنن٪ُو دننڄ أدننٍ أَننىح ٵننجٻ فننوعچٍ مجٽننو دننڄ َََننو  أمذٌڅننج ٩ذننو ثهلل[  751]  

ثڅنه ٹنجڃ َنأځٌ ثٽڂنٌأر ثٽقنجةٜ ٩چنو أوثڃ       ثٽٚوٱٍ ٩ڄ أدُه ٩نڄ ٩ٶذنز دنڄ ٩نجځٌ ثٽؾهچنٍ      
 ثٽٚٗر ثڃ صىٝأ وصؾپِ دٲچجء ځْؾوهج ٱضيٹٌ ثهلل وصْذـ  

   
ثٖ ٱننٍ ثٽڂننٌأر ثٽقننجةٜ أصٶننٌأ ٵننجٻ ٖ  فننوعچج َ٪پننً عچننج ٩ذننو ثٽڂپننٸ ٩ننڄ ٢٩ننجء  [  752]  

 ١ٌٯ ثَِز وٽٺڄ صىٝأ ٩چو ٹټ ٙٗر عڀ صْضٶذټ ثٽٶذپز وصْذـ وصٺذٌ وصو٩ىث ثهلل 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َََو عچنج فڂنَر عچنج ثٽٖنُذجڅٍ وهنى َقُنً دنڄ أدنٍ ٩ڂنٌو ځنڄ           [  753]  

صؤځٌ ثٽقجةٜ صضىٝأ ٩چو ځىثٵُش ثٽٚٗر وصْنضٶذټ ثٽٶذپنز   أهټ ثٽٌځپز فوعچج ځٺقىٻ ٵجٻ 
 وصيٹٌ ثهلل دجح 

   
 ٱٍ ثٽقجةٜ صٶٍٞ ثٽٚىٿ وٖ صٶٍٞ ثٽٚٗر  دجح
   
إىث ّننڂ٨ أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ َىّننٰ عچننج ّننٲُجڃ ٩ننڄ فڂننجه ٩ننڄ إدننٌثهُڀ ٵننجٻ        [  754]  

 ثٽقجةٜ وثٽؾچخ َٮضْټ ثٽؾچخ وَْؾو وٖ صٶٍٞ ثٽقجةٜ ْڅهج صٚپٍ 
   
ٱنٍ ثٽقنجةٜ صْنڂ٨    أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ځٮٌُر ٩ڄ إدٌثهُڀ [  755]  

 ٵجٻ ٖ صٶٍٞ  ثٽْؾور 
   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ وؽ٪ٲٌ دڄ ٩ىڃ ٩ڄ ّ٪ُو ٩ڄ أدٍ ځ٪ٌٖ ٩ڄ إدنٌثهُڀ  [  756]  

 ٽُِ ٩پُهج ٍٕء ٵجٻ 
   
ٹچنج  أمذٌڅج َ٪پً عچج ٩ذُور دڄ ځ٪ُڄ ٩ڄ إدٌثهُڀ ٩ڄ ثّْىه ٩ڄ ٩جةٖنز ٵجٽنش   [  757]  

  څقُٜ ٩چو ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱڂج َأځٌ ثځٌأر ځچج دٌه ثٽٚٗر
   
ثڃ ثځنٌأر  أمذٌڅج أدنى ثٽچ٪ڂنجڃ عچنج فڂنجه ٩نڄ أَنىح ٩نڄ أدنٍ ٵٗدنز ٩نڄ ځ٪نجىر            [  761]  

ّأٽش ٩جةٖنز أصٶٞنٍ إفنوثڅج ٙنٗر أَنجٿ فُٞنهج ٱٶجٽنش أفٌوًَنز أڅنش ٵنو ٹجڅنش إفنوثڅج             
 صقُٜ ٩پً ٩هو ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٗ صؤځٌ دٶٞجء 

   
ٹنجڃ  ََو ثٽٌٕٸ ٩ڄ ځ٪جىر ٵنجٻ أدنى ثٽچ٪ڂنجڃ    أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج فڂجه ٩ڄ َ[  760]  

 فڂجهث ٱٌٳ فوَظ أَىح ٱؾجء دهيث  
   
أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ ٩ڄ مجٽو دڄ ٩ذو ثهلل ٩ڄ ٢٩جء دڄ ثٽْجةخ ٩نڄ ٩نجځٌ   [  760]  
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 إىث ّڂ٪ش ثٽقجةٜ ٱٗ صْؾو ٵجٻ 
   
أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ ٩ڄ مجٽو دڄ ٩ذنو ثهلل ٩نڄ مجٽنو ثٽقنيثء ٩نڄ أدنٍ ٵٗدنز        [  761]  

 ٖ صْؾو ثٽڂٌأر ثٽقجةٜ إىث ّڂ٪ش ثٽْؾور ٵجٻ 
   
ثڅه ٹنجڃ  أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ ٩ڄ مجٽو ٩ڄ ثٽقْڄ دڄ ٩ذُو ثهلل ٩ڄ إدٌثهُڀ [  762]  

 َٺٌڇ ٽپقجةٜ ثڃ صْؾو إىث ّڂ٪ش ثٽْؾور 
   
ّنأٽش دنڄ ٩ذنجُ    أمذٌڅج َ٪پً ٩ڄ ځقڂو دڄ ٩ىڃ ٩ڄ أدٍ ٭جٽخ ٩ؾٗڃ ٵنجٻ  [  763]  

هٍ صٶُٞجڃ ثٽٚٗر إىث ص٢هٌڃ ٵجٻ هى ىث أٍوثػ ثٽچذٍ ٙپً ٩ڄ ثٽچٲْجء وثٽقجةٜ هټ 
 ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱپى ٱ٪پڄ ىٽٸ أځٌڅج څْجءڅج ديٽٸ 

   
أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ ثڅج مجٽو ٩ڄ ٽُظ ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ثٽٶجّنڀ ٩نڄ أدُنه    [  764]  

أصش ثځٌأر إٽً ٩جةٖز ٱٶجٽش ثٵٍٞ ځنج صٌٹنش ځنڄ ٙنٗصٍ ٱنٍ ثٽقنُٜ ٩چنو ثٽ٢هنٌ         ٵجٻ 
٩جةٖز أفٌوًَز أڅش ٹچج ځ٨ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٹجڅنش أفنوڅج صقنُٜ     ٱٶجٽش 

 وص٢هٌ ٱٗ َأځٌڅج دجٽٶٞجء 
   
ٵپنش ٽٲج١ڂنز   أمذٌڅج إّقجٳ دڄ ٩ًُْ عچج ٕنٌَٸ ٩نڄ ٹغُنٌ دنڄ إّنڂج٩ُټ ٵنجٻ       [  765]  

 َ٪چٍ دچش ٩پٍ أصٶُٞڄ ثٽٚٗر أَجٿ فُٞٸ ٵجٽش ٖ 
   
ٕنن٪ذز ٩ننڄ َََننو ثٽٌٕننٸ ٵننجٻ ّننڂ٪ش ځ٪ننجىر ٩ننڄ  أمذٌڅننج ّنن٪ُو دننڄ ثٽٌدُنن٨ عچننج [  766]  

ّأٽضهج ثځٌأر أصٶٍٞ ثٽقجةٜ ثٽٚٗر ٵجٽش أفٌوًَز أڅش ٵو فٞڄ څْنجء ًّنىٻ   ٩جةٖز 
 ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱأځٌهڄ أڃ َؾََڄ ٵجٻ ٩ذو ثهلل ځ٪چجڇ أڅهڄ ٖ َٶُٞڄ  

   
 دجح ثٽقجةٜ صيٹٌ ثهلل وٖ صٶٌأ ثٽٶٌآڃ 

   
  [767  ] ٰ ثٽقننجةٜ عچننج ّننٲُجڃ ٩ننڄ ځٮُننٌر ٩ننڄ إدننٌثهُڀ ٵننجٻ     أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ َىّنن

 وثٽؾچخ َيٹٌثڃ ثهلل وَْڂُجڃ  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ فوعچج ّٲُجڃ ٵجٻ دپٮچٍ ٩ڄ إدنٌثهُڀ وّن٪ُو دنڄ ؽذُنٌ     [  771]  

 ٖ َٶٌأ ثٽؾچخ وثٽقجةٜ آَز صجځز َٶٌآڃ ثٽقٌٯ ثڅهڂج ٵجٖ 
   
ثٽؾچنننخ ٌثُ ٩نننڄ ٩نننجځٌ أمذٌڅننج ځقڂنننو دنننڄ َََنننو ثٽذنننَثً عچنننج ٕننٌَٸ ٩نننڄ ٱننن  [  770]  

 وثٽقجةٜ ٖ َٶٌآڃ ثٽٶٌآڃ 
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ٹجڃ ٩ڂنٌ َٺنٌڇ أو َچهنً    أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو عچج ٕ٪ذز عچج ثٽقٺڀ ٩ڄ إدٌثهُڀ ٵجٻ [  770]  
 أڃ َٶٌأ ثٽؾچخ وثٽقجةٜ ٵجٻ ٕ٪ذز وؽوس ٱٍ ثٽٺضجح وثٽقجةٜ  

   
أًد٪نز   أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ٩ڄ هٖجٿ ثٽوّضىثةٍ ٩ڄ فڂجه ٩ڄ إدٌثهُڀ ٵجٻ[  771]  

ٖ َٶٌووڃ ثٽٶٌآڃ ٩چو ثٽننٗء وٱنٍ ثٽقڂنجٿ وثٽؾچنخ وثٽقنجةٜ ثٖ ثَِنز وڅقىهنج ٽپؾچنخ         
 وثٽقجةٜ  

   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ّن٪ُو عچنج أدنى مجٽنو ثْفڂنٌ ٩نڄ فؾنجػ ٩نڄ ٢٩نجء وفڂنجه           [  772]  

 ثٽقجةٜ وثٽؾچخ َْضٲضقىڃ ثَِز وٖ َضڂىڃ آمٌهج ٩ڄ إدٌثهُڀ وّ٪ُو دڄ ؽذٌُ ٵجٽىث 
   
ٱننٍ أمذٌڅنج فؾننجػ ٩ننڄ فڂننجه دننڄ ّننپڂز ٩ننڄ ٩جٙننڀ ثْفننىٻ ٩ننڄ أدننٍ ثٽ٪جٽُننز  [  773]  

 ثٽقجةٜ ٵجٻ ٖ صٶٌأ ثٽٶٌآڃ 
   
أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دنڄ ځىّنً وأدنى څ٪نُڀ ٵنجٖ ثڅنج ثٽْنجةخ دنڄ ٩ڂنٌ ٩نڄ دنڄ أدنٍ             [  774]  

 ثڃ ٩جةٖز ٹجڅش صٌٵٍ أّڂجء وهٍ ٩جًٷ ځپٺُز 
   
 ثٽؾچخ َيٹٌ ثّڀ ثهلل ر ٵجٻ أمذٌڅج ځْپڀ عچج هٖجٿ فوعچج ٵضجه[  775]  
   
ٹنجڃ َٶنجٻ ٖ َٶنٌأ    أمذٌڅج ّهټ دڄ فڂجه عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ُّجً ٩ڄ أدٍ وثةټ ٵجٻ [  776]  

ثٽؾچننخ وٖ ثٽقننجةٜ وٖ َٶننٌأ ٱننٍ ثٽقڂننجٿ وفننجٖڃ ٖ َننيٹٌ ثٽ٪ذننو ٱُهڂننج ثهلل ٩چننو ثٽنننٗء   
 و٩چو ثٽؾڂج٧ ثٖ ثڃ ثٽٌؽټ إىث أصً أهپه دوأ ٱْڂً ثهلل 

   
ٱننٍ ثٽڂننٌأر ثٽقننجةٜ صٶننٌأ ٵننجٻ ٖ ثٖ څننج َ٪پننً عچننج ٩ذننو ثٽڂپننٸ ٩ننڄ ٢٩ننجء  أمذٌ[  777]  

 ١ٌٯ ثَِز  
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ّ٪ُو عچنج أدنى ّنپڂز ٩نڄ ثٽؾٌَنٌٌ ٩نڄ أدنٍ ٢٩نجٯ ٩نڄ          [  0111]  

أًد٨ ٖ َقٌځڄ ٩پً ؽچخ وٖ فجةٜ ّنذقجڃ ثهلل وثٽقڂنو هلل وٖ إٽنه ثٖ    أدٍ هٌٌَر ٵجٻ 
 ثهلل وثهلل أٹذٌ  

   
 جةٜ صْڂ٨ ثٽْؾور ٱٗ صْؾو دجح ثٽق

   
أمذٌڅج أفڂو دڄ فڂُو عچج ٩ذو ثٽٌفُڀ دڄ ّپُڂجڃ عچج ثٽقْڄ دڄ ٩ذُو ثهلل ٩نڄ  [  0110]  

ثڅنه ّنتټ ٩نڄ ثٽقنجةٜ صْنڂ٨ ثٽْنؾور ٵنجٻ ٖ صْنؾو ْڅهنج          ځْپڀ دڄ ٙذُـ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ 
 ٙٗر 
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 ٩ننڄ أمذٌڅنج أفڂننو دننڄ فڂُننو عچننج فٲنن٘ دننڄ ٭ُننجط ٩ننڄ ثٽقْننڄ دننڄ ٩ذُننو ثهلل [  0110]  
 ٖ صْؾو  إدٌثهُڀ وأدٍ ثٽٞقً ٵجٖ 

   
أمذٌڅج أفڂو دڄ فڂُو عچج دڄ څڂٌُ ٩ڄ فؾجػ ٩ڄ فڂجه ٩نڄ إدنٌثهُڀ وّن٪ُو    [  0111]  

 ٽُِ ٩پُهج ىثٷ ثٽٚٗر أٹذٌ ځڄ ىٽٸ دڄ ؽذٌُ ٵجٖ 
   
ځچ٪نش  أمذٌڅج أفڂو دڄ فڂُو عچج دڄ ثٽڂذجًٷ ٩ڄ دنڄ ؽنٌَؼ ٩نڄ ٢٩نجء ٵنجٻ      [  0112]  

 ر ثٽڂٺضىدز مٌُث ځڄ ىٽٸ ثٽٚٗ
   
 ٖ صْؾو  أمذٌڅج أفڂو دڄ فڂُو عچج ٭چوً ٩ڄ إٔ٪ظ ٩ڄ ثٽقْڄ ٵجٻ [  0113]  
   
ٱٍ ثٽڂٌأر صنٌي ثٽ٢هنٌ   أمذٌڅج أفڂو عچج دڄ ثٽڂذجًٷ ٩ڄ َىڅِ ٩ڄ ثٽَهٌٌ [  0114]  

 ٱضْڂ٨ ثٽْؾور ٵجٻ ٖ صْؾو فضً صٮضْټ  
   
قٺنڀ ٵنجٻ ّنڂ٪ش ىًث ٩نڄ     أمذٌڅج أدى ٍَنو ّن٪ُو دنڄ ثٽٌدُن٨ عچنج ٕن٪ذز ٩نڄ ثٽ       [  0115]  

صٚنوٵڄ ٱنئڅٺڄ   وثةټ دڄ ځهجڅز ٩نڄ ٩ذنو ثهلل ٩نڄ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ ٽپچْنجء          
أٹغٌ أهټ ثٽچجً ٱٶجٽش ثځٌأر ٽُْش ځڄ إٌٔثٯ ثٽچْنجء ٽنڀ أو دنڀ أو ٱُڂنج ٵنجٻ إڅٺنڄ صٺغنٌڃ        
 ٌ  ثٽپ٪چز وصٺٲٌڃ ثٽ٪ٌُٖ ٵجٻ وٵجٻ ٩ذو ثهلل ځج ځڄ څجٵٍٚ ثٽوَڄ وثٽ٪ٶټ أ٭پخ ٽپٌؽنجٻ ىو
ثْځننٌ ٩پننً أځننٌهڀ ځننڄ ثٽچْننجء ٵننجٻ ًؽننټ ٽ٪ذننو ثهلل ځننج څٶٚننجڃ ٩ٶپهننج ٵننجٻ ؽ٪پننش ٕننهجهر   
ثځٌأصُڄ دٖهجهر ًؽټ ٵنجٻ ّنتټ ځنج څٶٚنجڃ هَچهنج ٵنجٻ صڂٺنظ ٹنيث وٹنيث ځنڄ َنىٿ وٽُپنز ٖ             

 صٚپٍ هلل ١ٗڇ 
   

 دجح ثٽڂٌأر ثٽقجةٜ صٚپٍ ٱٍ عىدهج إىث ١هٌس 
   
٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دنڄ ثٽٶجّنڀ ٩نڄ أدُنه      أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ثْوٍث٩ٍ[  0116]  

إىث ١هٌس ثٽڂٌأر ځڄ ثٽقُٜ ٱپضضذ٨ عىدهج ثٽنيٌ َپنٍ ؽپنوهج ٱپضٮْنټ ځنج      ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش 
 أٙجده ځڄ ثْىي عڀ صٚپٍ ٱُه 

   
أمذٌڅنج ځقڂننو دنڄ َىّننٰ عچننج دنڄ ٩ُُچننز ٩ننڄ دنڄ أدننٍ څؾننُـ ٩نڄ ٢٩ننجء ٩ننڄ      [  0117]  

ه صؾچخ عڀ صٌي ٱُنه ثٽٶ٢نٌر ځنڄ هٿ    ٹجڃ َٺىڃ ٔفوثڅج ثٽو٧ً ٱُه صقُٜ وٱ٩ُجةٖز ٵجٽش 
 فُٞهج ٱضٶٚ٪ه دٌَٶهج  

   
أمذٌڅج ّهټ دڄ فڂجه عچج أدى دٺٌ ثٽهيٽٍ ٩نڄ ثٽقْنڄ ٩نڄ أځنه ٩نڄ أٿ ّنپڂز       [  0101]  

 ثڃ إفوثٹڄ صْذٶهج ثٽٶ٢ٌر ځڄ ثٽوٿ ٱئىث أٙجدش إفوثٹڄ ىٽٸ ٱپضٶٚ٪ه دٌَٶهج 
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ڀ ٩ننڄ ځ٪ننجىر ثٽ٪ووَننز ٩ننڄ أمذٌڅننج أدننى ثٽچ٪ڂننجڃ عچننج عجدننش دننڄ َََننو عچننج ٩جٙنن [  0100]  
 إىث ٭ْپش ثٽڂٌأر ثٽوٿ ٱپڀ َيهخ ٱپضٮٌُڇ دٚٲٌر وًُ أو ٩ٍٲٌثڃ ٩جةٖز ٵجٽش 

   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ثٽٌد٨ُ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ َََو ثٽٌٕٸ ٵجٻ ّڂ٪ش ځ٪جىر ثٽ٪ووَنز  [  0100]  

ثٽڂنجء  ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش ٽهج ثځٌأر ثٽوٿ َٺنىڃ ٱنٍ ثٽغنىح ٱج٭ْنپه ٱنٗ َنيهخ ٱأٵ٢٪نه ٵجٽنش         
 ١هىً  

   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ عچج َقًُ دڄ ّ٪ُو ثٽٶ٢جڃ فوعچٍ ؽجدٌ دڄ ٙنذـ  [  0101]  

ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه     ٵجٻ ّڂ٪ش منُٗ دنڄ ٩ڂنٌو ٵنجٻ ّنڂ٪ش ٩جةٖنز صٶنىٻ        
وّپڀ أدى ثٽٶجّڀ َٺىڃ ځ٪ٍ ٱٍ ثٽٖ٪جً ثٽىثفو وأڅج فنجةٜ ١جځنظ ثڃ أٙنجده ځچنٍ ٕنٍء      

وٙپً ٱُنه عنڀ َ٪نىه وثڃ أٙنجده ځچنٍ ٕنٍء ٱ٪نټ ځغنټ         ٭ْټ ځج أٙجده ٽڀ َ٪وڇ إٽً ٭ٌُڇ 
 ىٽٸ ٭ْټ ځٺجڅه ٽڀ َ٪وڇ إٽً ٭ٌُڇ وٙپً ٱُه 

   
ٱُڂنج  أمذٌڅج َََنو دنڄ هنجًوڃ ٩نڄ هٖنجٿ ثٽوّنضىثةٍ ٩نڄ فڂنجه ٩نڄ إدنٌثهُڀ           [  0102]  

صپذِ ثٽڂٌأر ځنڄ ثٽغُنجح وهنٍ فنجةٜ ثڃ أٙنجده هٿ ٭ْنپضه وإٖ ٱپنُِ ٩پُهنج ٭ْنپه وثڃ          
 ڃ صچٞقه  ٩ٌٵش ٱُه ٱئڅه َؾَةهج ث

   
ثٽڂننٌأر ثٽقننجةٜ أمذٌڅننج ٩ذُننو ثهلل دننڄ ځىّننً ٩ننڄ ٩غڂننجڃ ٩ننڄ ځؾجهننو ٵننجٻ    [  0103]  

 صٚپٍ ٱٍ عُجدهج ثٽضٍ صقُٜ ٱُهج ثٖ ثڃ َُٚخ ُٕتج ځچهج هٿ ٱضٮْټ ځى٨ٝ ثٽوٿ 
   
أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ عچج ّٲُجڃ دڄ ٩ُُچز ٩ڄ هٖجٿ دنڄ ٩نٌور ٩نڄ ٱج١ڂنز     [  0104]  

ّأٽش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٩نڄ هٿ   دٍ دٺٌ ٵجٽش دچش ثٽڂچيً ٩ڄ أّڂجء دچش أ
 ثٽقُٜ َُٚخ ثٽغىح ٵجٻ فضُه عڀ ًُٕه دجٽڂجء 

   
فوعچج ځ٪جى دنڄ هنجڅٍ ٩نڄ إدنٌثهُڀ دنڄ ١هڂنجڃ ٩نڄ ځٮُنٌر ٩نڄ إدنٌثهُڀ ٵنجٻ            [  0105]  

 ثٽقجةٜ ٖ صٮْټ عىدهج إىث ٽڀ َٺڄ ٱُه هٿ 
   
چنج َََنو هنى دنڄ ىًَن٨ عچنج ځقڂنو هنى دنڄ          أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ذو ثهلل ثٽٌٵجٍٕ ع[  0106]  

ّنڂ٪ش ثځنٌأر صْنأٻ    إّقجٳ فوعضچٍ ٱج١ڂز دچنش ثٽڂچنيً ٩نڄ أّنڂجء دچنش أدنٍ دٺنٌ ٵجٽنش         
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩ڄ عىدهج إىث ١هٌس ځنڄ ځقُٞنهج ٹُنٰ صٚنچ٨ دنه ٵنجٻ       

 إڃ ًأَش ٱُه هځج ٱقٺُه عڀ أٵٌُٙه دڂجء عڀ ثڅٞقٍ ٱٍ ّجةٌڇ ٱٚپٍ ٱُه 
   
أمذٌڅج أدى ٩ذُو ثٽٶجّڀ دڄ ّٗٿ عچج ٩ذو ثٽٌفڂڄ دنڄ ځهنوٌ ٩نڄ ّنٲُجڃ ٩نڄ       [ 0107]  

ّنأٽش  عجدش ثٽقيثء ٩نڄ ٩نوي دنڄ هَچنجً ځنىٽً أٿ ٵنُِ دچنش ځقٚنڄ ٩نڄ أٿ ٵنُِ ٵجٽنش            
ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٩ننڄ هٿ ثٽقننُٜ َٺننىڃ ٱننٍ ثٽغننىح ٵننجٻ ث٭ْننپُه دڂننجء وّننوً  
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 وفٺُه دٞپ٨ 
   
ڄ ٩پننٍ دننڄ ثٽڂذننجًٷ ٵننجٻ ّننڂ٪ش ٹٌَڂننز ٵجٽننش    أمذٌڅننج ّنن٪ُو دننڄ ثٽٌدُنن٨ ٩نن  [  0101]  

ّڂ٪ش ٩جةٖز وّأٽضهج ثځٌأر صُٚخ عىدهج ځڄ هٿ فُٞهج ٵجٽنش ٽضٮْنپه دجٽڂنجء ٵجٽنش ٱئڅنج      
 څٮْپه ٱُذٶً أعٌڇ ٵجٽش ثڃ ثٽڂجء ١هىً 

   
ٹجڅننش ٩جةٖننز صننٌي أمذٌڅننج ؽ٪ٲننٌ دننڄ ٩ننىڃ عچننج دننڄ ؽننٌَؼ ٩ننڄ ٢٩ننجء ٵننجٻ   [  0100]  

 قؾٌ ود٪ىهر أو دجٽٶٌڃ عڀ صٌٕه  ثٽٍٖء ځڄ ثٽڂقُٜ ٱٍ عىدهج ٱضقضه دجٽ
   

 دجح ٱٍ ٩ٌٳ ثٽؾچخ وثٽقجةٜ  
   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ ٩ڄ ٩ذو ثٽىهجح ثٽغٶٲٍ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩غڂجڃ دڄ مغنُڀ ٵنجٻ   [  0100]  

 ّأٽش ّ٪ُو دڄ ؽذٌُ ٩ڄ ثٽؾچخ َ٪ٌٳ ٱٍ ثٽغىح عڀ َڂْقه ده ٵجٻ ٖ دأُ ده  
   
پڂز ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ٩غڂنجڃ دنڄ مغنُڀ       فوعچج فؾجػ دڄ ځچهجٻ عچج فڂجه دنڄ ّن  [  0101]  

 ثڅه ٹجڃ ٖ ٌَي د٪ٌٳ ثٽؾچخ ٱٍ ثٽغىح دأّج ٩ڄ ّ٪ُو دڄ ؽذٌُ 
   
ثڅنه ٹنجڃ ٖ َنٌي    أمذٌڅج فؾجػ عچج فڂجه ٩ڄ ٢٩جء دڄ ثٽْجةخ ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ   [  0102]  

 ده دأّج 
   
ځنج ٹنټ أٙنقجح ثٽچذننٍ    أمذٌڅنج فؾنجػ عچنج فڂنجه ٩ننڄ فڂُنو ٩نڄ ثٽقْنڄ ٵننجٻ        [  0103]  

  ٩پُه وّپڀ ٹجڅىث َؾووڃ عىدُڄ ٱٶجٻ إىث ث٭ضْپش أٽْش صپذْه ٱيثٷ ديثٷ ٙپً ثهلل
   
أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ عچج ّٲُجڃ دڄ ٩ُُچز ٩نڄ َقُنً دنڄ ّن٪ُو ٩نڄ ثٽٶجّنڀ       [  0104]  

ثڃ ٩جةٖز ّتپش ٩ڄ ثٽٌؽټ َُٚخ ثٽڂٌأر عڀ َپذِ ثٽغىح ٱُ٪ٌٳ ٱُه ٱپڀ صٌ ده دڄ ځقڂو 
 دأّج 

   
ٖ ٩ىڃ عچج َقًُ دڄ ّنپُڀ ٩نڄ دنڄ ؽنٌَؼ ٩نڄ ٢٩نجء ٵنجٻ        أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ [  0105]  

 دأُ ثڃ َ٪ٌٳ ثٽؾچخ وثٽقجةٜ ٱٍ ثٽغىح َٚپٍ ٱُه 
   
ٱنٍ  أمذٌڅج ٩ڂنٌو دنڄ ٩نىڃ ثڅنج أدنى ثْفنىٗ ٩نڄ أدنٍ فڂنَر ٩نڄ إدنٌثهُڀ            [  0106]  

 ثٽؾچخ َ٪ٌٳ ٱٍ عىده ٵجٻ ٖ ٌَٞڇ وٖ َچٞقه دجٽڂجء 
   
ٱنٍ ثٽقنجةٜ إىث   ٩نڄ فڂنجه ٩نڄ إدنٌثهُڀ     أمذٌڅج َََو دڄ هنجًوڃ ٩نڄ هٖنجٿ    [  0107]  

 ٩ٌٵش ٱٍ عُجدهج ٱئڅه َؾَةهج ثڃ صچٞقه ثٽڂجء 
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ٹنجڃ َ٪نٌٳ ٱنٍ    أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځْپڂز عچنج ځجٽنٸ ٩نڄ څنجٱ٨ ٩نڄ دنڄ ٩ڂنٌ        [  0111]  

 ثٽغىح وهى ؽچخ عڀ َٚپٍ ٱُه  
   
أمذٌڅج َقًُ دڄ َقًُ عچج هُٖڀ ٩نڄ هٖنجٿ هنى دنڄ فْنجڃ ٩نڄ ٩ٺٌځنز ٩نڄ         [  0110]  

 ثڅه ٽڀ َٺڄ ٌَي دأّج د٪ٌٳ ثٽقجةٜ وثٽؾچخ  ٩ذجُ دڄ 
   

 دجح ځذجٌٕر ثٽقجةٜ 
   
ّنأٻ ًؽنټ   أمذٌڅج مجٽو دڄ ځنپنو عچنج ځجٽنٸ دنڄ أڅنِ ٩نڄ ٍَنو دنڄ أّنپڀ ٵنجٻ           [  0110]  

ًّنىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٱٶنجٻ ځننج َقننټ ٽننٍ ځننڄ ثځٌأصنٍ وهننٍ فننجةٜ ٵننجٻ ٽضٖننو    
 ٩پُهج إٍثًهج عڀ ٕجڅٸ دأ٩ٗهج 

   
أًّننټ ٩ذننو ثهلل دننڄ ٩ڂننٌ إٽننً ٩جةٖننز  أمذٌڅننج مجٽننو عچننج ځجٽننٸ ٩ننڄ څننجٱ٨ ٵننجٻ   [  0111]  

 ٽُْأٽهج هټ َذجٌٕ ثٽٌؽټ ثځٌأصه وهٍ فجةٜ ٱٶجٽش ٽضٖو إٍثًهج ٩پً أّٲپهج عڀ َذجٌٕهج 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج دڄ أدٍ ٍثةور ٩ڄ ثٽ٪نٗء دنڄ ثٽڂْنُخ ٩نڄ فڂنجه      [  0112]  

هنج ٱنٍ ځٌثٵهنج ودنُڄ أٱنجىهنج ٱنئىث هٱنٴ ٭ْنپش ځنج          ثٽقنجةٜ َأصُهنج ٍوؽ  ٩ڄ إدٌثهُڀ ٵنجٻ  
 أٙجدهج وث٭ضْټ هى  

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ فوعچج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩وٌ ٵجٻ ّنأٽش ٩ذنو ثٽٺنٌَڀ ٩نڄ     [  0113]  

 ٽٶو ٩پڂش أٿ ٩ڂٌثڃ ثڅٍ أ١٪ڄ ٱٍ إٽُضهج َ٪چً وهٍ فجةٜ  ثٽقجةٜ ٱٶجٻ ٵجٻ إدٌثهُڀ 
   
ّننأٻ ًؽننټ ٢٩ننجء ٩ننڄ  ٸ دننڄ ځٮننىٻ ٵننجٻ  أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ َىّننٰ عچننج ځجٽنن  [  0114]  

 ثٽقجةٜ ٱپڀ ٌَ دڂج هوڃ ثٽوٿ دأّج 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ځچٚىً ٩ڄ إدٌثهُڀ ٩ڄ ثّْىه ٩نڄ  [  0115]  

 ٹچش إىث فٞش أځٌڅٍ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱأصًَ وٹجڃ َذجٌٕڅٍ  ٩جةٖز ٵجٽش 
   
ّنتپش  ٩ٍ فوعچٍ ځُڂنىڃ دنڄ ځهنٌثڃ ٵنجٻ     أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ثْوٍث[  0116]  

 ٩جةٖز ځج َقټ ٽپٌؽټ ځڄ ثځٌأصه وهٍ فجةٜ ٵجٽش ځج ٱىٳ ثٍٔثً 
   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ عچنج ٩ُُچنز دنڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ ؽىٕنڄ ٩نڄ ځنٌوثڃ          [  0117]  

ٵپش ٽ٪جةٖز ځج َقټ ٽپٌؽټ ځڄ ثځٌأصنه إىث ٹجڅنش فجةٞنج ٵجٽنش     ثْٙٲٌ ٩ڄ ځٌْوٳ ٵجٻ 
٧ ٵجٻ ٵپش ٱڂج َقٌٿ ٩پُه ځچهج إىث ٹجڅج ځقٌځُڄ ٵجٻ ٹنټ ٕنٍء ٭ُنٌ    ٹټ ٍٕء ٭ٌُ ثٽؾڂج
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 ٹٗځهج  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ مجٽو دڄ أَىح ٩ڄ ًؽنټ ٩نڄ ٩جةٖنز    [  0121]  

 ثؽضچخ ٕ٪جً ثٽوٿ ٵجٽش ٔڅْجڃ 
   
إىث ٹنٰ  أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچنج ّنٲُجڃ ٩نڄ إّنڂج٩ُټ ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ ٵنجٻ        [  0120]  

 ٍ ثٽوٿ ثْىي َ٪چ
   
ٖ دنأُ ثڃ صنؤصٍ   أمذٌڅج ٍٹٌَج دڄ ٩وٌ عچج ٌَٕٸ ٩ڄ ٽُظ ٩ڄ ځؾجهو ٵجٻ [  0120]  

 ثٽقجةٜ دُڄ ٱنيَهج أو ٱٍ ٌّصهج  
   
صٶذنټ وصنودٌ   أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج ثٽقْڄ دڄ ٙجٽـ ٩نڄ ٽُنظ ٩نڄ ځؾجهنو ٵنجٻ      [  0121]  

 ثٖ ثٽودٌ وثٽڂقُٜ  
   
جًوڃ ٩ڄ ځقڂو دڄ ٩ڂنٌو ٩نڄ أدنٍ ّنپڂز     أمذٌڅج َ٪پً دڄ ٩ذُو وَََو دڄ ه[  0122]  

ٹچش ځ٨ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱنٍ ٽقنجٯ ٱىؽنوس ځنج صؾنو         ٩ڄ أٿ ّپڂز ٵجٽش 
ثٽچْننجء ٱٶڂننش ٱٶننجٻ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ځجٽننٸ أڅٲْننش ٵپننش وؽننوس ځننج صؾننو   
ثٽچْجء ٵجٻ ىثٷ ځج ٹضخ ثهلل ٩پً دچجس آهٿ ٵجٽش ٱٶڂش ٱأٙپقش ځڄ ٕأڅٍ عڀ ًؽ٪ش ٵجٻ 

 ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثهمپٍ ٱٍ ثٽپقجٯ ٱومپش 
   
أمذٌڅج وهخ دڄ ؽٌٌَ ٩نڄ هٖنجٿ ثٽوّنضىثةٍ ٩نڄ َقُنً دنڄ أدنٍ ّنپڂز ٩نڄ          [  0123]  

دُچننج ثڅننج ځنن٨ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ    ٍدُننخ دچننش أٿ ّننپڂز ٩ننڄ أٿ ّننپڂز ٵجٽننش    
ٲْنش ٵپنش څ٪نڀ    ځ٢ٞؾ٪ز ٱٍ ثٽنڂُپز إى فٞنش ٱجڅْنپپش ٱأمنيس عُنجح فُٞنضٍ ٱٶنجٻ أڅ      

ٵجٽش ٱو٩جڅٍ ٱج٢ٝؾ٪ش ځ٪ه ٱٍ ثٽنڂُپز ٵجٽش وٹجڅش هنٍ وًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه     
 وّپڀ َٮضْٗڃ ځڄ ثٔڅجء ثٽىثفو ځڄ ثٽؾچجدز وٹجڃ َٶذپهج وهى ٙجةڀ 

   
أمذٌڅنج ٩ڂننٌو دننڄ ٩ننىڃ عچنج مجٽننو ٩ننڄ ثٽٖننُذجڅٍ ٩نڄ ٩ذننو ثهلل دننڄ ٕننوثه ٩ننڄ    [  0124]  

هلل ٩پُنه وّنپڀ َذجٕنٌ ثٽڂنٌأر ځنڄ څْنجةه ٱنىٳ ثٍٔثً        ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ث ځُڂىڅز ٵجٽش 
 وهٍ فجةٜ  

   
أمذٌڅج دٌٖ دڄ ٩ڂٌو ثٽَهٌثڅٍ عچج أدنى ثْفنىٗ عچنج أدنى إّنقجٳ ٩نڄ أدنٍ        [  0125]  

ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َنأځٌ       ځٌُْر ٩ڂٌو دڄ ٌٕفذُټ ٩ڄ ٩جةٖنز ٵجٽنش   
 ٌهج إفوثڅج إىث ٹجڅش فجةٞج ثڃ صٖو ٩پُهج إٍثًهج عڀ َذجٕ

   
أمذٌڅج ٩ذو ثٽٚڂو عچج ٕ٪ذز ٩نڄ أدنٍ إّنقجٳ ٩نڄ أدنٍ ځُْنٌر ٵنجٻ ٵجٽنش أٿ         [  0126]  
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 ٹچش أصًَ وأڅج فجةٜ عڀ أهمټ ځ٨ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ ٽقجٱه ثٽڂؤځچُڄ 
   
ّنتټ  أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ ٩ڄ مجٽو دڄ ٩ذو ثهلل ٩ڄ َََو دڄ أدٍ ٍَجه ٵجٻ [  0127]  

 ځڄ ثځٌأصه إىث ٹجڅش فجةٞج ٵجٻ ځج ٱىٳ ثٍٔثً  دڄ ؽذٌُ ځج ٽپٌؽټ
   
ٱنٍ  أمذٌڅج َََو دڄ هنجًوڃ ثڅنج دنڄ ٩نىڃ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ّنٌَُڄ ٩نڄ ٩ذُنور           [  0131]  

 ثٽقجةٜ ٵجٻ ثٽٲٌثٓ وثفو وثٽپقٰ ٕضً ٱئڃ ٹجڅىث ٖ َؾووڃ ًه ٩پُهج ځڄ ٽقجٱه 
   
ٌَٕـ ٵجٻ ٽنه  أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ عچج دڄ ٩ىڃ ٩ڄ ځقڂو دڄ ٌَُّڄ ٩ڄ [  0130]  

 ځج ٱىٳ ثٽًٌْ أو ثٽٌْر 
   
فوعچج ّنپُڂجڃ دنڄ فنٌح عچنج فڂنجه دنڄ ّنپڂز ٩نڄ أدنٍ ٩ڂنٌثڃ ثٽؾنىڅٍ ٩نڄ             [  0130]  

ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َضىٕنقچٍ وأڅنج        َََو دڄ دجدچىُ ٩نڄ ٩جةٖنز ٵجٽنش    
 فجةٜ وَُٚخ ځڄ ًأٍّ ودُچٍ ودُچه عىح  

   
أڃ ثٽُهنىه  فڂنجه دنڄ ّنپڂز ٩نڄ عجدنش ٩نڄ أڅنِ         أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج[  0131]  

ٹجڅىث إىث فجٝش ثٽڂٌأر ٱُهڀ ٽڀ َىثٹپىهج وٽڀ َٖنجًدىهج وأمٌؽىهنج ځنڄ ثٽذُنش وٽنڀ صٺنڄ       
ځ٪هڀ ٱٍ ثٽذُىس ٱْتټ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩ڄ ىٽٸ ٱنأڅَٻ ثهلل ص٪نجٽً   وَْنأٽىڅٸ    

ثٹپننىهڄ وثڃ ٩ننڄ ثٽڂقننُٜ ٵننټ هننى أىي آل  ٱننأځٌهڀ ًّننىٻ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ثڃ َى   
َٖجًدىهڄ وثڃ َٺڄ ځ٪هڀ ٱٍ ثٽذُىس وثڃ َٲ٪پىث ٹټ ٍٕء ځجمٗ ثٽچٺجؿ ٱٶجٽش ثٽُهىه ځنج  
ٌََو هيث ثڃ َو٧ ُٕتج ځڄ أځٌڅج ثٖ مجٽٲچج ٱُه ٱؾجء ٩ذجه دڄ دٖنٌ وأّنُو دنڄ فٞنٌُ إٽنً      
ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٱننأمذٌثڇ دننيٽٸ وٵننجٖ َننج ًّننىٻ ثهلل أٱننٗ څننچٺقهڄ ٱننٍ       

٪ٌ وؽه ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ صڂ٪نٌث ٕنوَوث فضنً ٥چچنج ثڅنه وؽنو         ثٽڂقُٜ ٱضڂ
٩پُهڂننج ٱٶجځننج ٱنٌؽننج ٱجّننضٶذپضهڂج هوَننز ٽننذڄ ٱذ٪ننظ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٱننٍ   

 آعجًهڂج ٱٌههڂج ٱْجٵهڂج ٱ٪پڂچج ثڅه ٽڀ َٮٞخ ٩پُهڂج  
   
ّأٽش ّنجٽڀ  ثّذٍ ٵجٻ أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج أدى هٗٻ فوعچٍ ُٕذز دڄ هٗٻ ثٽٌ[  0132]  

دڄ ٩ذو ثهلل ٩ڄ ثٽٌؽټ َٞجؽ٨ ثځٌأصه وهٍ فجةٜ ٱٍ ٽقنجٯ وثفنو ٱٶنجٻ أځنج وڅقنڄ آٻ      
 ٩ڂٌ ٱچهؾٌهڄ إىث ٹڄ فُٞج 

   
ٖ أمذٌڅج أفڂو دڄ مجٽو ٩ڄ ځقڂنو دنڄ إّنقجٳ ٩نڄ څنجٱ٨ ٩نڄ دنڄ ٩ڂنٌ ٵنجٻ          [  0133]  

 دأُ دٲٞټ وٝىء ثٽڂٌأر ځج ٽڀ صٺڄ ؽچذج أو فجةٞج 
   
صٞن٪ه وٝن٪ج   ج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ٭ُٗڃ ٩ڄ ثٽقٺنڀ ٵنجٻ   أمذٌڅ[  0134]  

 َ٪چٍ ٩پً ثٽٲٌػ 
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أمذٌڅج ٩ذنو ثهلل دنڄ ٙنجٽـ ٵنجٻ فنوعچٍ ثٽپُنظ فنوعچٍ دنڄ ٕنهجح ٩نڄ فذُنخ            [  0135]  

ثڃ ځننىٽً ٩ننٌور ٩ننڄ څودننز ځننىٖر ځُڂىڅننز ٩ننڄ ځُڂىڅننز ٍوػ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ  
جٌٕ ثٽڂٌأر ځڄ څْجةه وهٍ فنجةٜ إىث ٹنجڃ ٩پُهنج    ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َذ

 إٍثً َذپ٬ أٙچجٯ ثٽٲنيَڄ أو ثٽٌٹذضُڄ ځقضؾٌر ده  
   

 دجح ثٽقجةٜ صڂ٠ٖ ٍوؽهج  
   
أمذٌڅج مجٽو دڄ ځنپو عچج ځجٽٸ ٩نڄ دنڄ ٕنهجح ٩نڄ ٩نٌور ٩نڄ ٩جةٖنز ٵجٽنش         [  0136]  

 ٹچش أًؽټ ًأُ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وأڅج فجةٜ  
   
ٹچنش  أمذٌڅج مجٽو عچج ځجٽٸ ٩ڄ هٖنجٿ دنڄ ٩نٌور ٩نڄ أدُنه ٩نڄ ٩جةٖنز ٵجٽنش          [ 0137]  

 أًؽټ ًأُ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وأڅج فجةٜ  
   
ٹڄ ؽىثًٌ دڄ ٩ڂٌ َٮْپڄ ًؽپُنه وهنڄ   أمذٌڅج مجٽو عچج ځجٽٸ ٩ڄ څجٱ٨ ٵجٻ [  0141]  

 فُٜ وَ٪٢ُچه ثٽنڂٌر 
   
ثٽڂٶوثٿ دڄ ٕنٌَـ دنڄ هنجڅب ٩نڄ أدُنه       أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ[  0140]  

ٹچش أوصنً دجٔڅنجء ٱجٝن٨ ٱڂنٍ ٱجٕنٌح وأڅنج فنجةٜ ٱُٞن٨ ًّنىٻ ثهلل          ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش 
ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٱڂننه ٩پننً ثٽڂٺننجڃ ثٽننيٌ وٝنن٪ش ٱُٖننٌح وأوصننٍ دننجٽ٪ٌٳ ٱننجڅضهِ   
ٱُٞنن٨ ٱننجڇ ٩پننً ثٽڂٺننجڃ ثٽننيٌ وٝنن٪ش ٱُچننضهِ عننڀ َننأځٌڅٍ ٱننأصًَ وأڅننج فننجةٜ وٹننجڃ        

 َذجٌٕڅٍ  
   
ٹنجڃ َٶنجٻ   أمذٌڅج ځقڂو دنڄ َىّنٰ عچنج ّنٲُجڃ ٩نڄ ځٮُنٌر ٩نڄ إدنٌثهُڀ ٵنجٻ          [  0140 ] 

 ثٽقجةٜ ٽُْش ثٽقُٞز ٱٍ َوهج صٮْټ َوهج وص٪ؾڄ وصچذي  
   
ٹنجڃ َٶنىٻ ثڃ ثٽقنجةٜ    أمذٌڅج أدى ٍَو عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ځٮٌُر ٩ڄ إدٌثهُڀ ٵجٻ [  0141]  

 فُٞضهج ٽُْش ٱٍ َوهج وٹجڃ َٶىٻ ثٽقجةٜ فخ ثٽقٍ 
   
ّأٽش إدٌثهُڀ ٩نڄ ځٚنجٱقز   أمذٌڅج ؽ٪ٲٌ دڄ ٩ىڃ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ فڂجه ٵجٻ [  0142]  

 ثٽُهىهٌ وثٽچٌٚثڅٍ وثٽڂؾىٍّ وثٽقجةٜ ٱپڀ ٌَ ٱُه وٝىءث  
   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ عچج ٍثةور عچج إّڂج٩ُټ ثٽْوٌ ٩ڄ ٩ذنو ثهلل ثٽذهنٍ   [  0143]  

ٹنجڃ ٱنٍ ثٽڂْنؾو ٱٶنجٻ ٽپؾجًَنز      ثڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ     ٵجٻ فنوعضچٍ ٩جةٖنز   
څجوٽُچٍ ثٽنڂٌر ٵجٽش أًثه ثڃ َذ٢ْهج وَٚپٍ ٩پُهج ٱٶجٽش ثڅهج فجةٜ ٱٶجٻ ثڃ فُٞنضهج  
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 ٽُِ ٱٍ َوهج 
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځْنپڂز عچنج ٱٞنُټ دنڄ ٩ُنجٛ ٩نڄ ّنپُڂجڃ ٩نڄ صڂنُڀ دنڄ           [  0144]  

ٌػ إٽنٍ ًأّنه   ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َنن ّپڂز ٩ڄ ٩ٌور ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش 
 ځڄ ثٽڂْؾو ٱج٭ْپه َ٪چٍ وهى ځ٪ضٺٰ  

   
ٹنجڃ ٖ َنٌي   أمذٌڅج ثٽڂ٪پً دڄ أّو عچنج أدنى ٩ىثڅنز ٩نڄ ځٮُنٌر ٩نڄ إدنٌثهُڀ        [  0145]  

 دأّج ثڃ صىٝب ثٽقجةٜ ثٽڂٌَٜ  
   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ٩ڄ ؽ٪ٲٌ دڄ ثٽقجًط ٩ڄ ځچٚىً ٩ڄ إدٌثهُڀ ٩ڄ [  0146]  

 ًأُ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وأڅج فجةٜ   ٹچش ث٭ْټثّْىه ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش 
   
أمذٌڅج َ٪پً دڄ ٩ذُو عچج ث٩ْڂٔ ٩ڄ صڂُڀ دڄ ّپڂز ٩نڄ ٩نٌور ٩نڄ ٩جةٖنز     [  0147]  

 ٽٶو ٹچش أ٭ْټ ًأُ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وأڅج فجةٜ وهى ٩جٹٰ  ٵجٽش 
   
أًّنټ أدنى   جٻ أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽْنٍ فنوعچج ٕن٪ذز ٵنجٻ ّنڂ٪ش ځٮُنٌر ٵن       [  0151]  

٥ذُجڃ إٽً إدٌثهُڀ َْأٽه ٩ڄ ثٽقجةٜ صىٝأ ثٽڂٌَٜ ٵجٻ څ٪ڀ وصْچوڇ َ٪چً ٱنٍ ثٽٚنٗر   
 ٵجٻ ٖ ٱٶپش ٽپڂٮٌُر ّڂ٪ضه ځڄ إدٌثهُڀ ٵجٻ ٖ  

   
أمذٌڅننج أدننى ثٽىٽُننو عچننج ٕنن٪ذز ٵننجٻ ّننپُڂجڃ أمذٌڅننٍ ٩ننڄ عجدننش دننڄ ٩ذُننو ٩ننڄ   [  0150]  

ٻ ٽهننج څننجوٽُچٍ ثٽنڂننٌر ٵجٽننش ثڅننٍ  ثڃ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٵننج ثٽٶجّننڀ ٩ننڄ ٩جةٖننز  
 فجةٜ ٵجٻ إڅهج ٽُْش ٱٍ َوٷ 

   
فوعچج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج فڂجه دڄ ٍَنو ٩نڄ ٹغُنٌ دنڄ ٕنچ٦ٌُ ٩نڄ ثٽقْنڄ        [  0150]  

 ثڅه ّتټ ٩ڄ ثځٌأر فجةٜ ٌٕدش ځڄ ځجء أَضىٝأ ده ٱٞقٸ وٵجٻ څ٪ڀ  
   
َنز دنڄ ٙنجٽـ    أمذٌڅج أفڂو دڄ ثٽقؾجػ عچج ٩ذو ثٽنٌفڂڄ دنڄ ځهنوٌ ٩نڄ ځ٪جو    [  0151]  

ّنأٽش ثٽچذنٍ   ٩ڄ ثٽ٪ٗء دڄ ثٽقجًط ٩ڄ فٌثٿ دڄ ځ٪جوَز ٩ڄ ٩ڂه ٩ذو ثهلل دنڄ ّن٪و ٵنجٻ    
 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩ڄ ځىثٹپه ثٽقجةٜ ٵجٻ وثٹپهج 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ُُچز ٩ڄ ٩پٍ دنڄ ځْنهٌ ٩نڄ ٩ذُنو ثهلل ٩نڄ څنجٱ٨ ٩نڄ دنڄ         [  0152]  

ٽڂْنؾو ٱضٶنىٻ إڅنٍ فنجةٜ ٱُٶنىٻ إڃ      أڅه ٹجڃ َنأځٌ ؽجًَضنه أڃ صچجوٽنه ثٽنڂنٌر ځنڄ ث     ٩ڂٌ 
 فُٞضٸ ٽُْش ٱٍ ٹٲٸ ٱضچجوٽه 

   
أمذٌڅج ځٌوثڃ دڄ ځقڂو عچج ثٽهُغڀ دڄ فڂُو عچج ثٽ٪ٗء دڄ ثٽقجًط ٩ڄ فنَثٿ  [  0153]  
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ّأٽش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩نڄ ځىآٹپنز ثٽقنجةٜ ٱٶنجٻ     دڄ فٺُڀ ٩ڄ ٩ڂه ٵجٻ 
 قجةٜ وأڅج ٽڂض٪ٖىڃ إڃ ٕجء ثهلل ؽڂُ٪ج  ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إڃ د٪ٜ أهپٍ ٽ

   
أمذٌڅج ّهټ دڄ فڂنجه عچنج ٕن٪ذز ٩نڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ ثٽٶجّنڀ ٩نڄ أدُنه ٩نڄ            [  0154]  

 أڅهج ٹجڅش ٖ صٌي دأّج أڃ صڂِ ثٽقجةٜ ثٽنڂٌر ٩جةٖز 
   

 دجح ځؾجځ٪ز ثٽقجةٜ إىث ١هٌس ٵذټ أڃ صٮضْټ  
   
ر ٩نڄ إدنٌثهُڀ وَنىڅِ ٩نڄ ثٽقْنڄ      فوعچج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج هُٖڀ عچج ځٮٌُ[  0155]  

و٩ذو ثٽڂپٸ ٩ڄ ٢٩جء ٵجٽه ځقڂو وفوعچٍ َقًُ دڄ ّ٪ُو ثٽٶ٢جڃ ٩ڄ ٩غڂنجڃ دنڄ ثّْنىه    
 ٱٍ ثٽقجةٜ إىث ١هٌس ځڄ ثٽوٿ ٖ َٶٌدهج ٍوؽهج فضً صٮضْټ  ٩ڄ ځؾجهو 

   
 ځغپه ّىثء فوعچج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ ٩غڂجڃ دڄ ثّْىه ٩ڄ ځؾجهو [  0156]  
   
ّننتټ ّننٲُجڃ أَؾننجځ٨ ثٽٌؽننټ ثځٌأصننه إىث ثڅٶ٢نن٨  وعچج ځقڂننو دننڄ َىّننٰ ٵننجٻ فنن[  0157]  

 ٩چهج ثٽوٿ ٵذټ ثڃ صٮضْټ ٱٶجٻ ٖ ٱٶُټ أًأَش ثڃ صٌٹش ثٽٮْټ َىځُڄ أو أَجځج ٵجٻ صْضضجح  
   
  وٖ صٶٌدنىهڄ  أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّنٰ عچنج ّنٲُجڃ ٩ڂنڄ فوعنه ٩نڄ ځؾجهنو        [  0161]  

 ص٢هٌڃ ٵجٻ إىث ث٭ضْپڄ فضً ٢َهٌڃ آل ٵجٻ فضً َچٶ٨٢ ثٽوٿ ٱئىث 
   
  فضنً  فوعچج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩نڄ دنڄ أدنٍ څؾنُـ ٩نڄ ځؾجهنو       [  0160]  

 ٢َهٌڃ آل ٵجٻ إىث ثڅٶ٨٢ ثٽوٿ   ٱئىث ص٢هٌڃ آل ٵجٻ ث٭ضْپڄ 
   
ّأٽش ځؾجهنوث ٩نڄ ثځنٌأر ًأس    أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل فوعچج ٩غڂجڃ دڄ ثّْىه ٵجٻ [  0160]  

 صُهج ٵذټ ثڃ صٮضْټ ٵجٻ ٖ فضً َقټ ٽهج ثٽٚٗر ثٽ٢هٌ أَقټ ٽَوؽهج ثڃ َأ
   
أمذٌڅج ثٽڂ٪پً دڄ أّو عچج ٩ذو ثٽىثفو هى دڄ ٍَجه عچج ثٽقؾجػ دڄ أ١ًجر ٵنجٻ  [  0161]  

 ٖ َٮٖجهج فضً صٮضْټ  ّأٽش ٢٩جء وځُڂىڃ دڄ ځهٌثڃ وفوعچٍ فڂجه ٩ڄ إدٌثهُڀ ٵجٽىث 
   
ٱنٍ ثٽٌؽنټ ٢َنأ ثځٌأصنه وٵنو      أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ٩نڄ هٖنجٿ ٩نڄ ثٽقْنڄ     [  0162]  

ًأس ثٽ٢هٌ ٵذټ ثڃ صٮضْټ ٵجٻ هٍ فجةٜ ځج ٽڀ صٮضْټ و٩پُنه ثٽٺٲنجًر وٽنه ثڃ ٌَثؽ٪هنج     
 ځج ٽڀ صٮضْټ  

   
ٖ َٮٖنجهج  أمذٌڅج ثٽڂ٪پً دڄ أّو عچج ٩ذنو ثٽىثفنو څنج َنىڅِ ٩نڄ ثٽقْنڄ ٵنجٻ        [  0163]  

 ٍوؽهج  
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ٻ ّنڂ٪ش َََنو دنڄ أدنٍ فذُنخ      أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ َََو عچج فُىر دڄ ٌَٕـ ٵج[  0164]  

َٶىٻ ٵجٻ أدى ثٽنٌُ ځٌعو دنڄ ٩ذنو ثهلل ثٽَُڅنٍ ٵنجٻ ّنڂ٪ش ٩ٶذنز دنڄ ٩نجځٌ ثٽؾهچنٍ َٶنىٻ           
وثهلل ثڅٍ ٖ أؽجځ٨ ثځٌأصٍ ٱٍ ثٽُىٿ ثٽيٌ ص٢هٌ ٱُه فضً َڂٌ َنىٿ ثٽنيٌ ص٢هنٌ ٱُنه فضنً      

 َڂٌ َىٿ  
   
ي ثٽ٢هٌ أَأصُهنج  ٱٍ ثٽڂٌأر صٌأمذٌڅج َ٪پً دڄ ٩ذُو عچج ٩ذو ثٽڂپٸ ٩ڄ ٢٩جء [  0165]  

 ٍوؽهج ٵذټ أڃ صٮضْټ ٵجٻ ٖ فضً صٮضْټ  
   
ٱٍ ثٽڂٌأر أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ ٽُظ دڄ أدٍ ّپُڀ ٩ڄ ٢٩جء [  0166]  

 َچٶ٨٢ ٩چهج ثٽوٿ ٵجٻ ثڃ أهًٹه ثٽٖذٴ ٭ْپش ٱٌؽهج عڀ َأصُهج  
   
ټ ٱٶنجٻ ثٽڂنٌأر   ّنڂ٪ش ٕنٌَٺج وّنأٽه ًؽن    أمذٌڅج ٱٌور دنڄ أدنٍ ثٽڂٮنٌثء ٵنجٻ     [  0167]  

َچٶ٨٢ ٩چهج ثٽوٿ أَأصُهج ٍوؽهج ٵذټ ثڃ صٮضْټ ٱٶجٻ ٵجٻ ٩ذو ثٽڂپٸ ٩ڄ ٢٩جء ثڅنه ًمن٘   
ٱٍ ىٽٸ ٽپٖذٴ ٵجٻ أدى ځقڂو أمجٯ ثڃ َٺىڃ أم٢أ وأمنجٯ ثڃ َٺنىڃ ځنڄ فنوَظ ٽُنظ ٖ      

 أ٩ٌٱه ځڄ فوَظ ٩ذو ثٽڂپٸ ٵجٻ أدى ځقڂو ثٽٖذٴ ثٽيٌ َٖضهٍ ثٽٖهىر 
   

 وثٽڂٌأر صٚپٍ ٱٍ ثٽنٞجح  دجح ٱٍ ثٽڂٌأر ثٽقجةٜ صنضٞخ
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ُْنً ٵنجٻ ٩ٍنڀ ٽچنج هٖنُڀ ٩نڄ أدنٍ فنٌر وثٙنټ دنڄ ٩ذنو            [  0171]  

 ًأَش څْجء ځڄ څْجء ثٽڂوَچز َٚپُڄ ٱٍ ثٽنٞجح ثٽٌفڂڄ ٩ڄ ثٽقْڄ ٵجٻ 
   
ّڂ٨ ٩جةٖنز ّنتپش   أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ ٕ٪ذز ٩ڄ دڄ أدٍ څؾُـ ٩ڂڄ [  0170]  

 ٽنٞجح ٱٶجٽش ْڃ صٶ٨٢ َوٌ دجٽْٺجٹُڄ أفخ إٽٍ ځڄ ىٽٸ ٩ڄ ثٽڂٌأر صڂْـ ٩پً ث
   
ثڃ ثٽڂنٌأر ّنأٽش ٩جةٖنز    أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ دڄ ٩ىڃ ٩ڄ أدنٍ ّن٪ُو   [  0170]  

صٚنپٍ ثٽڂننٌأر ٱنٍ ثٽنٞننجح ٵجٽنش ثّننپضُه وً٭ڂنج ٵننجٻ أدنى ځقڂننو أدنى ّنن٪ُو هنى دننڄ أدننٍ        
 ثٽ٪چذِ ثّڀ أدٍ ثٽ٪چذِ ّ٪ُو دڄ ٹغٌُ دڄ ٩ذُو  

   
ٹنڄ  أمذٌڅج ٩ٲجڃ عچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ ٵضجهر ٩ڄ أدٍ ځؾپَ ٩نڄ دنڄ ٩ذنجُ ٵنجٻ     [  0171]  

څْجءڅج َنضٞذڄ دجٽپُټ ٱئىث أٙذقڄ ٱضقچه ٱضىٝأڃ وٙپُڄ عڀ َنضٞذڄ د٪و ثٽٚنٗر ٱنئىث   
 ٹجڃ ٩چو ثٽ٦هٌ ٱضقچه ٱضىٝأڃ وٙپُڄ ٱأفْڄ مٞجدج وٖ َڂچ٨ ځڄ ثٽٚٗر 

   
ثڃ څْنجء دنڄ ٩ڂنٌ ٹنڄ َنضٞنذڄ      فوعچج فؾجػ عچج فڂجه ٩نڄ أَنىح ٩نڄ څنجٱ٨     [  0172]  

 وهڄ فُٜ  
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فوعچج ځْپڀ دڄ إدٌثهُڀ عچج هٖجٿ عچج ٵضجهر ٩ڄ أدٍ ځؾپَ ٩نڄ دنڄ ٩ذنجُ ٵنجٻ     [  0173]  

ٹڄ څْجءڅج إىث ٙپُڄ ثٽ٪ٖجء ثِمٌر ثمضٞذڄ ٱئىث أٙذقڄ أ١پٶچه وصىٝأڃ وٙنپُڄ وإىث  
   ٖ َقذْنڄ   ٙپُڄ ثٽ٦هٌ ثمضٞذڄ ٱئىث أًهڃ ثڃ َٚپُڄ ثٽ٪ٌٚ أ١پٶچنه ٱأفْنڄ مٞنجده و

 ٩ڄ ثٽٚٗر 
   

 دجح إىث أصً ثٽٌؽټ ثځٌأصه وهٍ فجةٜ  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج هٖنُڀ ثڅنج ځٮُنٌر ٩نڄ إدنٌثهُڀ وأڅنج إّنڂج٩ُټ دنڄ         [  0174]  

ٱُڂڄ أصً أهپنه وهنٍ فنجةٜ ٵنجٖ ىڅنخ أصنجڇ َْنضٮٲٌ ثهلل وَضنىح إٽُنه          أدٍ مجٽو ٩ڄ ٩جځٌ 
 وٖ َ٪ىه  

   
 ځغپه  چج َقًُ دڄ أدٍ ٍثةور ٩ڄ ثٽڂغچً ٩ڄ ٢٩جء أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ ع[  0175]  
   
فوعچج ځقڂو دڄ ٩ًُْ وأدى ثٽچ٪ڂجڃ ٵجٖ عچج ٩ذو ثهلل دڄ ثٽڂذجًٷ ٩ڄ َ٪ٶنىح  [  0176]  

 ىڅخ أصجڇ وٽُِ ٩پُه ٹٲجًر دڄ ثٽٶ٪ٶج٧ ٩ڄ ځقڂو دڄ ٍَو ٩ڄ ّ٪ُو دڄ ؽذٌُ ٵجٻ 
   
و ثهلل دنڄ ٩ڂنٌ ٩نڄ ٩ذنو     أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ًُْ عچج َقًُ دڄ ّن٪ُو ٩نڄ ٩ذُن   [  0177]  

ثڅه ّتټ ٩ڄ ثٽيٌ َأصٍ ثځٌأصنه وهنٍ فنجةٜ ٵنجٻ َ٪ضنيً إٽنً       ثٽٌفڂڄ دڄ ثٽٶجّڀ ٩ڄ أدُه 
 ثهلل وَضىح إٽً ثهلل 

   
صْنضٮٲٌ ثهلل  فوعچج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ دڄ ؽنٌَؼ ٩نڄ ٢٩نجء ٵنجٻ     [  0011]  

 وٽُِ ٩پُٸ ٍٕء َ٪چٍ إىث وٵ٨ ٩پً ثځٌأصه وهٍ فجةٜ  
   
أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ ځقڂو عچج دٌٖ دڄ ثٽڂٲٞټ ٩ڄ ځجٽٸ دڄ ثٽن٢جح ثٽ٪چذنٌٌ  [  0010]  

ّتټ وأڅج أّڂ٨ ٩ڄ ثٽٌؽټ َأصٍ ثځٌأصه وهٍ فنجةٜ ٵنجٻ َْنضٮٲٌ    ٩ڄ دڄ أدٍ ځپٺُز ٵجٻ 
 ثهلل 
   
ثڃ ًؽنٗ  فوعچج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ أَىح ٩ڄ أدنٍ ٵٗدنز   [  0010]  

ٹأڅٍ أدىٻ هځج ٵجٻ صأصٍ ثځٌأصٸ وهنٍ فنجةٜ ٵنجٻ څ٪نڀ     أصً أدج دٺٌ ٱٶجٻ ًأَش ٱٍ ثٽڂچجٿ 
 ٵجٻ ثصٴ ثهلل وٖ ص٪و  

   
ٱنٍ ثٽنيٌ   أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ هٖجٿ ٩ڄ ځقڂو دڄ ٌَُّڄ [  0011]  

 َٶ٨ ٩پً ثځٌأصه وهٍ فجةٜ ٵجٻ َْضٮٲٌ ثهلل 
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 دجح ځڄ ٵجٻ ٩پُه ثٽٺٲجًر 
   
ٱنٍ  َََو دڄ إدٌثهُڀ ٵجٻ ّڂ٪ش ثٽقْڄ َٶنىٻ  أمذٌڅج ځْپڀ دڄ إدٌثهُڀ فوعچج [  0012]  

ثٽيٌ َٲ٢ٌ َىځج ځنڄ ًځٞنجڃ ٵنجٻ ٩پُنه ٩ضنٴ ًٵذنز أو دوڅنز أو ٩ٖنٌَڄ ٙنج٩ج ًْد٪نُڄ           
 ځْٺُچج وٱٍ ثٽيٌ َٮًٖ ثځٌأصه وهٍ فجةٜ ځغټ ىٽٸ 

   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو عچج ٌَٕٸ ٩ڄ مُٰٚ ٩ڄ ځٶْڀ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٩نڄ ثٽچذنٍ   [  0013]  

 ٽيٌ َأصٍ ثځٌأصه وهٍ فجةٜ َضٚوٳ دچٰٚ هَچجً  ٱٍ ثٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
فننوعچج أدننى ثٽىٽُننو عچننج ٕنن٪ذز ٩ننڄ ثٽقٺننڀ ٩ننڄ ٩ذننو ثٽقڂُننو ٩ننڄ ځٶْننڀ ٩ننڄ دننڄ  [  0014]  

 ٱٍ ثٽيٌ َأصٍ ثځٌأصه وهٍ فجةٜ َضٚوٳ دوَچجً أو څٰٚ هَچجً ٕٸ ثٽقٺڀ  ٩ذجُ 
   
ځٶْنڀ ٩نڄ   أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ ٕ٪ذز ٩ڄ ثٽقٺڀ ٩ڄ ٩ذنو ثٽقڂُنو ٩نڄ    [  0015]  

ٱٍ ثٽيٌ َٮًٖ ثځٌأصه وهٍ فجةٜ َضٚوٳ دوَچجً أو څٰٚ هَچنجً ٵنجٻ ٕن٪ذز    دڄ ٩ذجُ 
أځننج فٲ٦ننٍ ٱهننى ځٌٱننى٧ وثځننج ٱننٗڃ وٱننٗڃ ٱٶننجٖ ٭ُننٌ ځٌٱننى٧ ٵننجٻ د٪ننٜ ثٽٶننىٿ فننوعچج      
دقٲ٦نٸ وه٧ ځنج ٵنجٻ ٱنٗڃ وٱنٗڃ ٱٶنجٻ وثهلل ځنج أفنخ ثڅنٍ ٩ڂنٌس ٱنٍ ثٽنوڅُج ٩ڂنٌ څنىؿ               

أدى ځقڂو ٩ذو ثٽقڂُو دڄ ٍَو دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دنڄ   وأڅٍ فوعش دهيث أو ّٺش ٩ڄ هيث ٵجٻ
 ٍَو دڄ ثٽن٢جح وٹجڃ وثٽٍ ٩ڂٌ دڄ ٩ذو ثٽ٪َََ ٩پً ثٽٺىٱز 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ دڄ ؽٌَؼ ٩ڄ ٩ذو ثٽٺنٌَڀ ٩نڄ ًؽنټ    [  0016]  

 إىث أصجهج ٱٍ هٿ ٱوَچجً وإىث أصجهج وٵو ثڅٶ٨٢ ثٽوٿ ٱچٰٚ هَچجً ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّنٰ عچنج ّنٲُجڃ ٩نڄ مٚنُٰ ٩نڄ ځٶْنڀ ٩نڄ دنڄ ٩ذنجُ           [  0017]  

ٱننٍ ثٽننيٌ َٶنن٨ ٩پننً ثځٌأصننه وهننٍ فننجةٜ َضٚننوٳ  ٵننجٻ ٵننجٻ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ 
 دچٰٚ هَچجً  

   
أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ َىّننٰ عچننج ثْوٍث٩ننٍ ٩ننڄ َََننو دننڄ أدننٍ ځجٽننٸ ٩ننڄ ٩ذننو   [  0001]  

دڄ ثٽن٢جح ثځٌأر صٺنٌڇ ثٽؾڂنج٧ ٱٺنجڃ إىث أًثه     ٹجڃ ٽ٪ڂٌثٽقڂُو دڄ ٍَو دڄ ثٽن٢جح ٵجٻ 
أڃ َأصُهج ث٩ضپش ٩پُه دجٽقُٜ ٱىٵن٨ ٩پُهنج ٱنئىث هنٍ ٙنجهٵز ٱنأصً ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه          

 وّپڀ ٱأځٌڇ ثڃ َضٚوٳ دنڂِ هَچجً  
   
أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ أدٍ ؽ٪ٲٌ ثٽٌثٌٍ ٩ڄ ٩ذو ثٽٺنٌَڀ دنڄ ځٶْنڀ    [  0000]  

إىث أصنً ثٽٌؽنټ ثځٌأصنه وهنٍ فنجةٜ      ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ    ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً 
 ٱئڃ ٹجڃ ثٽوٿ ٩ذ٢ُج ٱپُضٚوٳ دوَچجً وثڃ ٙٲٌر ٱپُضٚوٳ دچٰٚ هَچجً  
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أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځقڂو عچج فٲن٘ هنى دنڄ ٭ُنجط ٩نڄ ث٩ْڂنٔ ٩نڄ ثٽقٺنڀ         [  0000]  
چجً ثڅه ّتټ ٩ڄ ثٽيٌ َأصٍ ثځٌأصه وهٍ فجةٜ ٵجٻ َضٚنوٳ دنوَ  ٩ڄ ځٶْڀ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ 

 أو څٰٚ هَچجً وٵجٻ إدٌثهُڀ َْضٮٲٌ ثهلل 
   
أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىٯ ٩ڄ مجٽو دڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ أدنٍ ٽُپنً ٩نڄ ٢٩نجء ٩نڄ        [  0001]  

 إىث وٵ٨ ٩پً ثځٌأصه وهٍ فجةٜ ٱ٪پُه َضٚوٳ دوَچجً  دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
   
ٱٍ ًؽټ ؽنجځ٨ ثځٌأصنه وهنٍ    أمذٌڅج َ٪پً دڄ ٩ذُو عچج ٩ذو ثٽڂپٸ ٩ڄ ٢٩جء [  0002]  

 فجةٜ ٵجٻ َضٚوٳ دوَچجً  
   
أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ دڄ أدنٍ ٽُپنً ٩نڄ ځٶْنڀ ٩نڄ دنڄ ٩ذنجُ ٵنجٻ         [  0003]  

 َضٚوٳ دوَچجً أو څٰٚ هَچجً  
   
ٱننٍ ًؽننټ أمذٌڅننج وهننخ دننڄ ّنن٪ُو ٩ننڄ ٕنن٪ُخ دننڄ إّننقجٳ ٩ننڄ ثْوٍث٩ننٍ    [  0004]  

ضٚنوٳ دنڂنِ   َٮًٖ ثځٌأصه وهٍ فجةٜ أو ًأس ثٽ٢هٌ وٽڀ صٮضْنټ ٵنجٻ َْنضٮٲٌ ثهلل وَ   
 هَچجً  

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ُُچز ٩ڄ ٩پٍ دنڄ ځْنهٌ ٩نڄ ٩ذنو ثٽڂپنٸ ٩نڄ ٢٩نجء ٵنجٻ         [  0005]  

إىث وٵ٨ ثٽٌؽټ ٩پً ثځٌأصه وهٍ فجةٜ َضٚوٳ دچٰٚ هَچنجً ٱٶنجٻ ٽنه ًؽنټ ځنڄ ثٽٶنىٿ       
 ٱئڃ ثٽقْڄ َٶىٻ َ٪ضٴ ًٵذز ٵجٻ ځج أڅهجٹڀ ثڃ صٶٌدىث إٽً ثهلل ځج ثّض٢٪ضڀ  

   
ٱنٍ  و ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ دڄ أدنٍ ٽُپنً ٩نڄ ٢٩نجء ٩نڄ دنڄ ٩ذنجُ        أمذٌڅج ٩ذُ[  0006]  

 ثٽيٌ َٶ٨ ٩پً ثځٌأصه وهٍ فجةٜ ٵجٻ َضٚوٳ دوَچجً  
   

 دجح آصُجڃ ثٽچْجء ٱٍ أهدجًهڄ 
   
أمذٌڅج ځْپڀ دڄ إدٌثهُڀ عچج وهُخ عچنج ٩ذنو ثهلل دنڄ ٩غڂنجڃ دنڄ مغنُڀ ٩نڄ دنڄ         [  0007]  

دٺنٌ ٵپنش ٽهنج إڅنٍ أًَنو أڃ أّنأٽٸ       ّجد٠ ٵجٻ ّأٽش فٲٚز دچش ٩ذو ثٽٌفڂڄ هى دڄ أدنٍ  
٩ڄ ٍٕء وأڅج أّضقٍُ أڃ أّأٽٸ ٩چه ٵجٽش ّټ َج دڄ أمنٍ ٩ڂنج دنوث ٽنٸ ٵنجٻ أّنأٽٸ ٩نڄ        

ٵجٽنش ٹجڅنش ثْڅٚنجً ٖ صؾذنٍ وٹجڅنش      إصُجڃ ثٽچْجء ٱٍ أهدنجًهڄ ٱٶجٽنش فنوعضچٍ أٿ ّنپڂز     
ثٽڂهنننجؽٌوڃ صؾذنننٍ ٱضنننَوػ ًؽنننټ ځنننڄ ثٽڂهنننجؽٌَڄ ثځنننٌأر ځنننڄ ثْڅٚنننجً ٱؾذجهنننج ٱأدنننش   

ز ٱأصش أٿ ّپڂز ٱيٹٌس ٽهنج ٱپڂنج أڃ ؽنجء ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ثّنضقُش         ثْڅٚجًَ
ثْڅٚجًَز ومٌؽش ٱيٹٌس ىٽٸ أٿ ّنپڂز ٽپچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱٶنجٻ ثه٩ىهنج ٽنٍ         
ٱو٩ُش ٽه ٱٶجٻ ٽهج   څْجوٹڀ فٌط ٽٺڀ ٱأصىث فٌعٺڀ أڅٍ ٕتضڀ آل  ٙڂجځج وثفوث وثٽٚڂجٿ 

 ثٽْذُټ ثٽىثفو 
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ثٽقٺڀ دڄ ځذجًٷ أڅج ځقڂو دڄ ّپڂز ٩نڄ ځقڂنو دنڄ إّنقجٳ ٩نڄ أدنجڃ        أمذٌڅج[  0001]  

ٽٶو ٩ٌٝش ثٽٶٌآڃ ٩پً دڄ ٩ذجُ عنٗط ٩ٌٝنجس أٵنٰ ٩چنو     دڄ ٙجٽـ ٩ڄ ځؾجهو ٵجٻ 
ٹننټ آَننز أّننأٽه ٱننُڀ أڅَٽننش وٱننُڀ ٹجڅننش ٱٶپننش َننج دننڄ ٩ذننجُ أًأَننش ٵننىٻ ثهلل ص٪ننجٽً   ٱننئىث    

 ص٪ضَٽىهڄ   ص٢هٌڃ ٱأصىهڄ ځڄ فُظ أځٌٹڀ ثهلل آل  ٵجٻ ځڄ فُظ أځٌٹڀ ثڃ
   
  أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ َىّننٰ عچننج ّننٲُجڃ ٩ننڄ ٩غڂننجڃ دننڄ ثّْننىه ٩ننڄ ځؾجهننو   [  0000]  

 ٱأصىهڄ ځڄ فُظ أځٌٹڀ ثهلل آل  ٵجٻ أځٌوث أڃ َأصىث ځڄ فُظ څهىث  
   
  ٱنأصىهڄ  أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچنج ّنٲُجڃ ٩نڄ ث٩ْڂنٔ ٩نڄ أدنٍ ًٍَنڄ        [  0000]  

 ځڄ فُظ أځٌٹڀ ثهلل آل  ٵجٻ ځڄ ٵذټ ثٽ٢هٌ 
   
  أمذٌڅج ځقڂو دڄ َََو ثٽذَثً عچج ٌَٕٸ ٩ڄ إدٌثهُڀ دڄ ځهجؽٌ ٩ڄ ځؾجهو [  0001]  

 وصيًوڃ ځج مپٴ ٽٺڀ ًدٺڀ ځڄ أٍوثؽٺڀ آل  ٵجٻ هى وثهلل ثٽٶذټ  
   
  څْنجوٹڀ فنٌط ٽٺنڀ    أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ ٩ڂٌ عچج مجٽو دڄ ًدنجؿ ٩نڄ ٩ٺٌځنز    [  0002]  

 ٱأصىث فٌعٺڀ أڅً ٕتضڀ آل  ٵجٻ إڅڂج هى ثٽٲٌػ 
   
ٹنجڃ  أمذٌڅج أدى څ٪نُڀ عچنج ٩پنٍ دنڄ ٩پنٍ ثٽٌٱنج٩ٍ ٵنجٻ ّنڂ٪ش ثٽقْنڄ َٶنىٻ           [  0003]  

ثٽُهىه ٖ صأٽىث ځج ٕوهس ٩پً ثٽڂْپڂُڄ ٹجڅىث َٶىٽىڃ َج أٙقجح ځقڂو ثڅنه وثهلل ځنج َقنټ    
ٽٺڀ ثڃ صأصىث څْجءٹڀ ثٖ ځڄ وؽه وثفو ٵجٻ ٱنأڅَٻ ثهلل   څْنجوٹڀ فنٌط ٽٺنڀ ٱنأصىث فنٌعٺڀ       

 هلل دُڄ ثٽڂؤځچُڄ ودُڄ فجؽضهڀ  أڅً ٕتضڀ آل  ٱنپً ث
   
أمذٌڅنج ٩ڂنٌو دننڄ ٩نىڃ ٩ننڄ مجٽنو دننڄ ٩ذنو ثهلل ٩ننڄ ٢٩نجء دننڄ ثٽْنجةخ ٩ننڄ        [  0004]  

  ٱنأصىث فنٌعٺڀ أڅنً ٕنتضڀ آل ٵنجٻ أَضهنج ځنڄ دنُڄ َنوَهج وځنڄ           ّ٪ُو دڄ ؽذٌُ ٩ڄ دڄ ٩ذنجُ  
 مپٲهج د٪و أڃ َٺىڃ ٱٍ ثٽڂأصٍ  

   
ٹنجڃ أهنټ   عچنج مجٽنو ٩نڄ ٩ٺٌځنز ٵنجٻ       أمذٌڅج مپُٲز دڄ مُجٟ عچج ٩ذو ثٽىهجح[  0005]  

ثٽؾجهپُز َٚچ٪ىڃ ٱٍ ثٽقجةٜ څقىث ځڄ ٙچ٨ُ ثٽڂؾىُ ٱيٹٌ ىٽٸ ٽپچذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه   
وّپڀ ٱچَٽش   وَْنأٽىڅٸ ٩نڄ ثٽڂقنُٜ ٵنټ هنى أىي ٱنج٩ضَٽىث ثٽچْنجء ٱنٍ ثٽڂقنُٜ وٖ          

 صٶٌدىهڄ فضً ٢َهٌڃ آل  ٱپڀ ََهه ثْځٌ ٱُهڄ إٖ ٕور 
   
  ٵنټ هنى   ج ځؤځټ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩نڄ دنڄ أدنٍ څؾنُـ ٩نڄ ځؾجهنو       أمذٌڅج مپُٲز عچ[  0006]  

 أىي آل ٵجٻ هى ثٽوٿ 
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  ٵنټ هنى أىي   أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽٚپش عچج دڄ ثٽڂذجًٷ ٩ڄ ځ٪ڂٌ ٩نڄ ٵضنجهر   [  0007]  
 آل ٵجٻ ٵيً 

   
أمذٌڅج مپُٲز دڄ مُجٟ عچج ثٽڂ٪ڂٌ ٵجٻ ّڂ٪ش ٽُغنج ٩نڄ ٩ُْنً دنڄ ٵنُِ ٩نڄ       [  0011]  

فٌط ٽٺڀ ٱأصىث فٌعٺڀ أڅً ٕتضڀ آل  ٵجٻ ثڃ ٕتش ٱج٩َٻ وثڃ    څْجوٹڀّ٪ُو دڄ ثٽڂُْخ 
 ٕتش ٱٗ ص٪َٻ  

   
ٹُنٰ ٕنتش َ٪چنٍ    أمذٌڅج مپُٲز عچج ٩ذو ثٽىهجح ٩ڄ ٩نىٯ ٩نڄ ثٽقْنڄ ٵنجٻ     [  0010]  

 إصُجڅهج ٱٍ ثٽٲٌػ 
   
أمذٌڅنج أفڂننو دننڄ ٩ذننو ثهلل دننڄ َىّننٰ عچننج ځجٽننٸ ٩ننڄ ځقڂننو دننڄ ثٽڂچٺننوً ٩ننڄ  [  0010]  

أڃ ثٽُهىه ٵجٽىث ٽپڂْنپڂُڄ ځنڄ أصنً ثځٌأصنه وهنٍ ځنودٌر ؽنجء        څٚجًٌ ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل ثْ
 وٽوڇ أفىٻ ٱأڅَٻ ثهلل ص٪جٽً   څْجوٹڀ فٌعٺڀ ٱأصىث فٌعٺڀ أڅً ٕتضڀ آل   

   
  فوعچج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ ٩ڄ مجٽو دڄ ٩ذو ثهلل ٩نڄ مجٽنو ثٽقنيثء ٩نڄ ٩ٺٌځنز      [  0011]  

ز أو ٵج٩نور ودنُڄ َنوَهج وځنڄ     ٱأصىث فٌعٺڀ أڅً ٕتضڀ آل  ٵجٻ َأصٍ أهپه ٹُٰ ٕنجء هنٍ ٵجةڂن   
 مپٲهج 

   
فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ّ٪ُو ثْٕؼ عچنج دنڄ إهًَنِ ٩نڄ أدُنه َََنو دنڄ ثٽىٽُنو ٩نڄ          [  0012]  

   ٱأصىهڄ ځڄ فُظ أځٌٹڀ ثهلل آل ٵجٻ ٱٍ ثٽٲٌػ إدٌثهُڀ 
   

 دجح ځڄ أصً ثځٌأصه ٱٍ هدٌهج  
   
ځنڄ أصنً   ؾجهنو ٵنجٻ   فوعچج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىّنً ٩نڄ ٩غڂنجڃ دنڄ ثّْنىه ٩نڄ ځ      [  0013]  

ثځٌأصه ٱٍ هدٌهج ٱهى ځڄ ثٽڂٌأر ځغپه ځڄ ثٽٌؽټ عڀ صٗ   وَْأٽىڅٸ ٩ڄ ثٽڂقُٜ ٵټ هنى  
أىي ٱج٩ضَٽىث ثٽچْجء ٱٍ ثٽڂقُٜ وٖ صٶٌدنىهڄ فضنً ٢َهنٌڃ ٱنئىث ص٢هنٌڃ ٱنأصىهڄ ځنڄ        
فُظ أځنٌٹڀ ثهلل آل أڃ ص٪ضَٽنىهڄ ٱنٍ ثٽڂقنُٜ ثٽٲنٌػ عنڀ صنٗ   څْنجوٹڀ فنٌط ٽٺنڀ ٱنأصىث            

 آل  ٵجةڂز وٵج٩ور وځٶذپز وځودٌر ٱٍ ثٽٲٌػ  فٌعٺڀ أڅً ٕتضڀ
   
أمذٌڅننج أدننى څ٪ننُڀ ٩ننڄ فڂننجه دننڄ ّننپڂز ٩ننڄ فٺننُڀ ثْعننٌٿ ٩ننڄ أدننٍ صڂُڂننز          [  0014]  

ځنڄ أصنً فجةٞنج أو ثځنٌأر ٱنٍ      ثٽهؾُڂٍ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩نڄ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ      
 هدٌهج أو ٹجهچج ٱٚوٵه دڂج َٶىٻ ٱٶو ٹٲٌ دڂج أڅَٻ ثهلل ٩پً ځقڂو  

   
أمذٌڅننج أدننى څ٪ننُڀ عچننج أدننى هننٗٻ ٩ننڄ أدننٍ ٩ذننو ثهلل ثٽٖننٶٌٌ ٩ننڄ أدننٍ ثٽٶ٪ٶننج٧  [  0015]  

ؽجء ًؽټ إٽً ٩ذو ثهلل دڄ ځْ٪ىه ٱٶجٻ َج أدج ٩ذو ثٽٌفڂڄ آصٍ ثځٌأصٍ فُنظ  ثٽؾٌځٍ ٵجٻ 
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ٕتش ٵجٻ څ٪ڀ ٵجٻ وځڄ أَڄ ٕتش ٵجٻ څ٪ڀ ٵجٻ وٹُٰ ٕتش ٵنجٻ څ٪نڀ ٱٶنجٻ ٽنه ًؽنټ َنج أدنج        
ء ٵجٻ ٖ ځقجٓ ثٽچْجء ٩پُٺڀ فٌثٿ ّتټ ٩ذنو ثهلل صٶنىٻ دنه    ٩ذو ثٽٌفڂڄ ثڃ هيث ٌََو ثٽْى

 ٵجٻ څ٪ڀ  
   
ثڅنه ٹنجڃ   أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج وهُخ ٩ڄ هثوه ٩ڄ ٩ٺٌځنز ٩نڄ دنڄ ٩ذنجُ     [  0016]  

 َٺٌڇ آصُجڃ ثٽٌؽټ ثځٌأصه ٱٍ هدٌهج وَ٪ُذه ٩ُذج ٕوَوث 
   
ؾنُـ ٩نڄ ٩ڂنٌو دنڄ     فوعچج ثٽڂ٪پً دڄ أّو عچج إّڂج٩ُټ دڄ ٩پُز عچج دڄ أدنٍ څ [  0017]  

  إڅٺڀ ٽضأصىڃ ثٽٲجفٖز ځج ّذٶٺڀ دهج ځڄ أفو ځڄ ثٽ٪جٽڂُڄ آل  ٵجٻ ځج څَي ىٹنٌ ٩پنً   هَچجً 
 ىٹٌ فضً ٹجڃ ٵىٿ ٽىٟ  

   
أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ّهُټ دڄ أدٍ ٙجٽـ ٩ڄ ثٽقجًط [  0021]  

ځٌأصه ٱٍ هدٌهج ٽنڀ  ځڄ أصً ثدڄ ځنپو ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
 َچ٦ٌ ثهلل ص٪جٽً إٽُه َىٿ ثٽٶُجځز 

   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ َقًُ عچنج ٩ذنو ثٽىثفنو دنڄ ٍَنجه ٩نڄ ٩جٙنڀ ثْفنىٻ ٩نڄ          [  0020]  

٩ًُْ دڄ ف٢جڃ ٩ڄ ځْپڀ دڄ ّٗٿ ثٽقچٲٍ ٩ڄ ٩پٍ دڄ ١پٴ ٵجٻ ٵجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً   
 عڀ َٚپٍ  إىث فوط أفوٹڀ ٱٍ ثٽٚٗر ٱپُچٌٚٯ وٽُضىٝأثهلل ٩پُه وّپڀ 

   
ٖ صأصىث ثٽچْجء ٱٍ أهدجًهڄ ٱنئڃ ثهلل ٖ  وٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ [  0020]  

 َْضقٍ ځڄ ثٽقٴ ّتټ ٩ذو ثهلل ٩پٍ دڄ ١پٴ ٽه ٙقذز ٵجٻ څ٪ڀ  
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ثٽپُظ فوعچٍ ثٽقجًط دڄ َ٪ٶىح ٩ڄ ّن٪ُو  [  0021]  

ٖدڄ ٩ڂنٌ ځنج صٶنىٻ ٱنٍ ثٽؾنىثًٌ فنُڄ أفڂنٜ ٽهنڄ ٵنجٻ           ٵپشدڄ َْجً أدٍ ثٽقذجح ٵجٻ 
 وځج ثٽضقڂُٜ ٱيٹٌس ثٽودٌ ٱٶجٻ هټ َٲ٪ټ ىٽٸ أفو ځڄ ثٽڂْپڂُڄ 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ذو ثهلل ثٽٌٵجٍٕ عچنج َََنو دنڄ ًٍَن٨ عچنج ځقڂنو دنڄ إّنقجٳ         [  0022]  

ٵنُِ  فوعچٍ ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثهلل دڄ فُٚڄ ثْڅٚجًٌ فوعچٍ ٩ذو ثٽڂپٸ دنڄ ٩ڂنٌو دنڄ    
ًؽټ ځڄ ٵىځٍ وٹجڃ ځڄ أّچجڅٍ فنوعچٍ هنٌٿ دنڄ ٩ذنو ثهلل ٵنجٻ صنيثٹٌڅج ٕنأڃ ثٽچْنجء ٱنٍ          
ځؾپِ دچنٍ وثٵنٰ وځنج َنؤصً ځنچهڄ ٱٶنجٻ مََڂنز دنڄ عجدنش ّنڂ٪ش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل             

 أَهج ثٽچجُ ثڃ ثهلل ٖ َْضقٍ ځڄ ثٽقٴ ٖ صأصىث ثٽچْجء ٱٍ أ٩ؾجٍهڄ ٩پُه وّپڀ َٶىٻ 
   
ٹننجڅىث دننڄ أّننو عچننج ٩ذننو ثٽىثفننو عچننج فٚننُڄ ٩ننڄ ځؾجهننو ٵننجٻ  أمذٌڅننج ثٽڂ٪پننً [  0023]  

َؾضچذىڃ ثٽچْنجء ٱنٍ ثٽڂقنُٜ وَنأصىڅهڄ ٱنٍ أهدنجًهڄ ٱْنأٽىث ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه           
وّپڀ ٩ڄ ىٽٸ ٱأڅَٻ ثهلل ص٪جٽً   وَْنأٽىڅٸ ٩نڄ ثٽڂقنُٜ ٵنټ هنى أىي ٱنج٩ضَٽىث ثٽچْنجء        
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فُننظ أځننٌٹڀ ثهلل آل  ٱنٍ ثٽڂقننُٜ وٖ صٶٌدننىهڄ فضننً ٢َهننٌڃ ٱنئىث ص٢هننٌهڄ ٱننأصىهڄ ځننڄ   
 ٱٍ ثٽٲٌػ وٖ ص٪ووڇ  

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َََو عچج َىڅِ دڄ دٺٌُ فوعچٍ دڄ إّنقجٳ فنوعچٍ أدنجڃ دنڄ     [  0024]  

إڅهڀ ٹجڅىث َچٺنٌوڃ إصُنجڃ ثٽچْنجء ٱنٍ أهدنجًهڄ      ٙجٽـ ٩ڄ ١جوُ وّ٪ُو وځؾجهو و٢٩جء 
 وَٶىٽىڃ هى ثٽٺٲٌ 

   
 صقُٜ   دجح ث٭ضْجٻ ثٽقجةٜ إىث وؽخ ثٽٮْټ ٩پُهج ٵذټ ثڃ

   
ثٽٮْنټ ځنڄ   أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ ٢٩جء وثٽَهنٌٌ ٵنجٖ   [  0025]  

 ثٽؾچجدز وثٽقُٜ وثفو  
   
ٵنجٻ  أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ٌَٕٸ ٩ڄ ث٩ْڂٔ ٩ڄ إدٌثهُڀ ٩ڄ فيَٲنز  [  0026]  

 ٖځٌأصه مپپٍ ٕ٪ٌٷ دجٽڂجء ٵذټ ثڃ صنپپه څجً ٵپُپز ثٽذٶُجء ٩پُه 
   
مذٌڅج أدى ثٽىٽُو عچج ٍثةنور ٩نڄ ٙنوٵز دنڄ ّن٪ُو ثٽقچٲنٍ وفنوعچٍ ؽڂُن٨ دنڄ          أ[  0027]  

همپش ځ٨ أځٍ ومجٽضٍ ٩پً ٩جةٖنز ٱْنأٽضهج إفنوثهڂج    ٩ڂٌُ أفو دچٍ صُڀ ثهلل دڄ ع٪پذز ٵجٻ 
ٹُٰ صٚنچ٪ُڄ ٩چنو ثٽٮْنټ ٱٶجٽنش ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َض٢هنٌ ١هنىًڇ            

ُٜ ٩پننً ًووّننچج مڂْننج ځننڄ أؽننټ ٽپٚننٗر وَٲننُٜ ٩پننً ًأّننه عننٗط ځننٌثس وڅقننڄ څٲنن 
 ثٽٞٲٌ 

   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ ٕ٪ذز ٩ڄ َََو دڄ فڂُو ٩ڄ أدٍ ٩ًٍز ٩ڄ أدنٍ  [  0031]  

ثڅه ّأٻ ٩جةٖز ٩ڄ ثٽڂٌأر صٮضْټ صچٶٜ ٕن٪ٌهج ٱٶجٽنش دنل وثڃ أڅٲٶنش ٱُنه أوٵُنز       هٌٌَر 
 إڅڂج َٺٲُهج ثڃ صٲ٫ٌ ٩پً ًأّهج عٗعج  

   
و عچج أدى مجٽنو ٩نڄ فؾنجػ ٩نڄ ٱٞنُټ دنڄ ٩ڂنٌو ٩نڄ         فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ّ٪ُ[  0030]  

 صنپپه دأٙجد٪هج  إدٌثهُڀ ٩ڄ ٩پٶڂز ٩ڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ 
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ّ٪ُو عچج أدى مجٽو ٩ڄ فؾنجػ ٩نڄ أدنٍ ثٽَدُنٌ ٩نڄ ؽنجدٌ       [  0030]  

 ٱٍ ثٽقجةٜ وثٽؾچخ َٚذجڃ ثٽڂجء ٙذج وٖ َچٶٞجڃ ٕ٪ىًهڂج  
   
 ځغپه ٪ُو عچج أدى مجٽو ٩ڄ فؾجػ ٩ڄ ٢٩جء فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ّ[  0031]  
   
إىث دپننش فننوعچج ّنن٪ُو دننڄ ٩ننجځٌ ٩ننڄ ٕنن٪ذز ٩ننڄ ځچٚننىً ٵننجٻ ٵننجٻ إدننٌثهُڀ     [  0032]  

 أٙىٽه وأ١ٌثٱه ٽڀ َچٶٞه  
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ثڃ څْنجء دنڄ   فوعچج فؾجػ دڄ ځچهجٻ عچج فڂجه ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ڂٌ ٩ڄ څجٱ٨ [  0033]  

 ڄ ٩ٶٚهڄ ځڄ فُٜ وٖ ؽچجدز  ٩ڂٌ وأځهجس أوٖهڇ ٹڄ إىث ث٭ضْپڄ ٽڀ َچٶٞ
   
فوعچج فؾجػ عچج فڂجه ٩ڄ ٩پٍ دڄ ٍَو ٩ڄ أٿ ځقڂو ٩ڄ أٿ ّپڂز ثڅهنج ٵجٽنش   [  0034]  

 ٖ َچٶٞڄ ٩ٶٚهڄ ځڄ فُٜ وٖ ځڄ ؽچجدز  
   
فننوعچج فؾننجػ عچننج ٩ذُننو ثهلل ٩ننڄ أّننجځز دننڄ ٍَننو ٩ننڄ ّنن٪ُو دننڄ أدننٍ ّنن٪ُو         [  0035]  

ؽننجءس ثځننٌأر إٽننً ثٽچذننٍ  ه وّننپڀ ٵجٽننش ثٽڂٶذننٌٌ ٩ننڄ أٿ ّننپڂز ٍوػ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُنن 
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٽش ثڅٍ إٔو ٝٲٌ ًأٍّ أو ٩ٶور ٵنجٻ ثفٲچنٍ ٩پنً ًأّنٸ عنٗط      

 فٲچجس عڀ ث٭ڂٌَ ٩پً أعٌ ٹټ فٲچز ٭ڂَر  
   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو عچج ٍثةور ٩ڄ ځچٚىً ٩نڄ إدنٌثهُڀ ٩نڄ هڂنجٿ دنڄ ثٽقنجًط       [  0036]  

ثٽٖ٪ٌ ٖ صنپپه څنجً ٵپُنټ دٶُجهنج ٩پُنه ٵنجٻ ځچٚنىً       ثڅه ٵجٻ ٖځٌأصه ثّضأٙپٍ ٩ڄ فيَٲز 
 َ٪چٍ ثٽؾچجدز  

   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ٩ڄ ؽ٪ٲٌ دنڄ ثٽقنجًط ٩نڄ فيَٲنز ثڅنه ٵنجٻ ٖځٌأصنه        [  0037]  

 ثّضأٙپٍ ثٽٖ٪ٌ دجٽڂجء ٖ صنپپه څجً ٵپُټ دٶُجهج ٩پُه  
   
 ڇ څقىڇ  دئّچجهأمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ٩ڄ ؽ٪ٲٌ دڄ ثٽقجًط ٩ڄ ځچٚىً [  0041]  
   
أمذٌڅننج ٩ڂننٌو دننڄ ٩ننىڃ ٩ننڄ مجٽننو دننڄ ٩ذننو ثهلل ٩ننڄ دننڄ أدننٍ ٽُپننً ٩ننڄ أدننٍ  [  0040]  

إىث ث٭ضْپش ثٽڂٌأر ځڄ ثٽؾچجدز ٱٗ صچٶٜ ٕ٪ٌهج وٽٺڄ صٚخ ثٽڂنجء  ثٽَدٌُ ٩ڄ ؽجدٌ ٵجٻ 
 ٩پً أٙىٽه وصذپه  

   
ٱنٍ ثٽڂنٌأر صٚنُذهج ثٽؾچجدنز وًأّنهج      أمذٌڅج َ٪پً عچنج ٩ذنو ثٽڂپنٸ ٩نڄ ٢٩نجء      [  0040]  

 ځ٪ٶىٗ صقپز ٵجٻ ٖ وٽٺڄ صٚخ ٩پً ًأّهج ثٽڂجء ٙذج فضً صٌوٌ أٙىٻ ثٽٖ٪ٌ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽڂچهجٻ فوعضچٍ فذُذز دچش فڂجه فوعضچٍ ٩ڂنٌر دچنش فُنجڃ    [  0041]  

أځج صْنض٨ُ٢ إفنوثٹڄ إىث ص٢هنٌس ځنڄ فُٞنهج      ثٽْهڂُز ٵجٽش ٵجٽش ٽٍ ٩جةٖز أٿ ثٽڂؤځچُڄ 
ُتج ځڄ آُ ٱئڃ ٽڀ صؾو ٱُٖتج ځڄ څنىي ٱنئڃ ٽنڀ صؾنو     ثڃ صومڄ ُٕتج ځڄ ٵ٠ْ ٱئڃ ٽڀ صؾو ٱٖ

 ٱُٖتج ځڄ ځپـ 
   
أمذٌڅننج أدننى ثٽچ٪ڂننجڃ عچننج عجدننش دننڄ َََننو عچننج ٩جٙننڀ ٩ننڄ ځ٪ننجىر ثٽ٪ووَننز ٩ننڄ   [  0042]  

 إىث ث٭ضْپش ثٽڂٌأر ځڄ ثٽڂقُٜ ٱپضڂِ أعٌ ثٽوٿ د٢ُخ  ٩جةٖز ٵجٽش 
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 ٩نڄ څنجٱ٨ ٩نڄ دنڄ     أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ُُچز ٩ڄ ٩پٍ دنڄ ځْنهٌ ٩نڄ ٩ذُنو ثهلل    [  0043]  

ثڃ څْجءڇ وأځهجس أوٖهڇ ٹنڄ َٮضْنپڄ ځنڄ ثٽقُٞنز وثٽؾچجدنز وٖ َچٶٞنڄ ٕن٪ىًهڄ        ٩ڂٌ 
 وٽٺڄ َذجٽٮڄ ٱٍ دپهج  

   
 دجح همىٻ ثٽقجةٜ ثٽڂْؾو 

   
ٖ دنأُ ثڃ  أمذٌڅج ثٽڂ٪پً دڄ أّو عچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ ځٮٌُر ٩ڄ إدنٌثهُڀ ٵنجٻ   [  0044]  

 صضچجوٻ ثٽقجةٜ ځڄ ثٽڂْؾو ثٽٍٖء 
   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ٩ڄ ؽ٪ٲٌ دڄ فجًط ٩ڄ ځچٚنىً ٩نڄ إدنٌثهُڀ ٵنجٻ     [  0045 ] 

 صضچجوٻ ثٽقجةٜ ثٽٍٖء ځڄ ثٽڂْؾو وٖ صومپه  
   
 ثٽؾچخ َأمي ځڄ ثٽڂْؾو وٖ ٨َٞ ٱُه أمذٌڅج ځْپڀ عچج هٖجٿ ٩ڄ ٵضجهر ٵجٻ [  0046]  
   
ثٽڂْؾو ثٽٍٖء  ٱٍ ثٽقجةٜ صچجوٻ ځڄأمذٌڅج َ٪پً عچج ٩ذو ثٽڂپٸ ٩ڄ ٢٩جء [  0047]  

 ٵجٻ څ٪ڀ ثٖ ثٽڂٚقٰ  
   

 دجح ځٌوً ثٽؾچخ ٱٍ ثٽڂْؾو 
   
ٱنٍ ٵىٽنه   وٖ   أمذٌڅج ځْپڀ عچج هٖجٿ عچج ٵضجهر ٩ڄ أدٍ ځؾپَ ٩ڄ دڄ ٩ذنجُ  [  0051]  

 ؽچذج إٖ ٩جدٌٌ ّذُټ آل ٵجٻ هى ثٽڂْجٱٌ 
   
  ڄ أڅنِ  أمذٌڅج ځْپڀ دڄ إدٌثهُڀ عچج ثٽقْڄ دڄ أدٍ ؽ٪ٲٌ عچج ّپڀ ثٽ٪پىٌ ٩[  0050]  

 وٖ ؽچذج إٖ ٩جدٌٌ ّذُټ آل ٵجٻ ثٽؾچخ َؾضجٍ ثٽڂْؾو وٖ َؾپِ ٱُه 
   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ أدى څ٪ُڀ ٩ڄ ٌَٕٸ ٩ڄ ٩ذو ثٽٺنٌَڀ ثٽؾنًٌَ ٩نڄ    [  0050]  

ثٽؾچننخ َڂننٌ ٱننٍ ثٽڂْننؾو وٖ َٶ٪ننو ٱُننه عننڀ ٵننٌأ هننيڇ ثَِننز   وٖ ؽچذننج إٖ   أدننٍ ٩ذُننور ٵننجٻ 
 ٩جدٌٌ ّذُټ  

   
ٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ عچج ٌَٕٸ ٩ڄ ّڂجٷ ٩ڄ ٩ٺٌځز وّجٽڀ ٩ڄ ّن٪ُو  أمذ[  0051]  

 َڂٌ وٖ َٶ٪و ٱُه ٵجٻ 
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ دڄ أدنٍ ٽُپنً ٩نڄ أدنٍ ثٽَدُنٌ ٩نڄ ؽنجدٌ ٵنجٻ         [  0052]  

 ٹچج څڂٍٖ ٱٍ ثٽڂْؾو وڅقڄ ؽچخ ٖ څٌي ديٽٸ دأّج 
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 دجح ثٽض٪ىَي ٽپقجةٜ 

   
ٱٍ ثٽڂٌأر ثٽقجةٜ ٱٍ ٩چٶهنج  ڄ ٩ذُو عچج ٩ذو ثٽڂپٸ ٩ڄ ٢٩جء أمذٌڅج َ٪پً د[  0053]  

ثٽض٪ىَي أو ثٽٺضجح ٵجٻ ثڃ ٹجڃ ٱٍ أهَڀ ٱپضچ٩َه وثڃ ٹجڃ ٱٍ ٵٚذز ځٚج٭ز ځڄ ٱٞز ٱٗ 
 دأُ ثڃ ٕجءس وٝ٪ش وثڃ ٕجءس ٽڀ صٲ٪ټ ٵُټ ٽ٪ذو ثهلل صٶىٻ دهيث ٵجٻ څ٪ڀ  

   
 دجح ثٽقجةٜ إىث ص٢هٌس وٽڀ صؾو ثٽڂجء 

   
څج ځقڂو دڄ َََو عچج ٝڂٌر ٵجٻ عچج ٩ذو ثهلل دڄ ٕىىح فنوعچج ځ٢نٌ ٵنجٻ    أمذٌ[  0054]  

ّأٽش ثٽقْڄ و٢٩جء ٩ڄ ثٽٌؽټ صٺىڃ ځ٪ه ثځٌأصه ٱٍ ّنٲٌ ٱضقنُٜ عنڀ ص٢هنٌ وٖ صؾنو      
 ثٽڂجء ٵجٖ صضُڂڀ وصٚپٍ ٵجٻ ٵپش ٽهڂج ٢َأهج ٍوؽهج ٵجٻ څ٪ڀ ثٽٚٗر أ٦٩ڀ ځڄ ىٽٸ 

   
ٱٍ ثٽڂنٌأر  جًٷ ٩ڄ دڄ ؽٌَؼ ٩ڄ ٢٩جء فوعچج ّ٪ُو دڄ ثٽڂٮٌُر ٩ڄ دڄ ثٽڂذ[  0055]  

 ص٢هٌ وٖ صؾو ثٽڂجء ٵجٻ َُٚذهج ٍوؽهج إىث صُڂڂش ّتټ ٩ذو ثهلل دهيث ٵجٻ أٌ وثهلل 
   

 دجح ثّضذٌثء ثْځز 
   
ٱٍ ثّضذٌثء ثْځز ثڃ ٽنڀ صٺنڄ   أمذٌڅج َََو فوعچج ٌَٕٸ ٩ڄ ٽُظ ٩ڄ ١جوُ [  0056]  

 صقُٜ ٵجٻ مڂْز أًد٪ُڄ  
   
 عٗعز إٔهٌ و ثڅج ٌَٕٸ ٩ڄ مجٽو ثٽقيثء ٩ڄ أدٍ ٵٗدز أمذٌڅج َََ[  0057]  
   
ّأٽش أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽڂذجًٷ ٩ڄ ٩ڂٌ دڄ ٩ذو ثٽىثفو ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٵجٻ [  0061]  

ثٽَهٌٌ ٩ڄ ثٽٌؽنټ َذضنج٧ ثٽؾجًَنز ٖ صذپن٬ ثٽڂقنُٜ وٖ صقڂنټ ځغپهنج ٹنڀ َْنضذٌةهج ٵنجٻ           
 عٗعز إٔهٌ وٵجٻ َقًُ دڄ أدٍ ٹغٌُ دنڂْز أًد٪ُڄ َىځج  

   
أمذٌڅج ثٽهُغڀ دڄ ؽڂُټ ٩ڄ دڄ ثٽڂذجًٷ ٩ڄ َقًُ دڄ دٌٖ ٩نڄ ٩ٺٌځنز ٵنجٻ    [  0060]  

 دأَهڂج صٶىٻ ٵجٻ عٗعز إٔهٌ أوعٴ وٕهٌ َٺٲٍ  دٖهٌ ّتټ ٩ذو ثهلل 
   

 ٹضجح ثٽٚٗر 
   

 دجح ٱٍ ٱٞټ ثٽٚپىثس 
   
أمذٌڅج َ٪پً دڄ ٩ذُو عچج ث٩ْڂٔ ٩ڄ أدٍ ّٲُجڃ ٩ڄ ؽجدٌ ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ    [  0060]  
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ځغټ ثٽٚپىثس ثٽڂٺضىدجس ٹڂغټ څهٌ ؽجً ٩يح ٩پً دجح أفنوٹڀ  ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
 َٮضْټ ځچه ٹټ َىٿ مڂِ ځٌثس  

   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ثٽپُنظ فنوعچٍ َََنو دنڄ ٩ذنو ثهلل ٩نڄ ځقڂنو        [  0061]  

َٶنىٻ   دڄ إدٌثهُڀ ٩ڄ أدٍ ّپڂز ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ثڅه ّڂ٨ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ 
أًأَضڀ ٽى ثڃ څهٌ دذجح أفوٹڀ َٮضْنټ ٹنټ َنىٿ مڂنِ ځنٌثس ځنجىث صٶىٽنىڃ ىٽنٸ ځذٶُنج ځنڄ           

 هًڅه ٵجٽىث ٖ َذٶً ځڄ هًڅه ٵجٻ ٹيٽٸ ځغټ ثٽٚپىثس ثٽنڂِ َڂقى ثهلل دهڄ ثٽن٢جَج 
   

 دجح ٱٍ ځىثٵُش ثٽٚٗر 
   
دنڄ   أمذٌڅج هجٕڀ دڄ ٵجّڀ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ّن٪و دنڄ إدنٌثهُڀ ٵنجٻ ّنڂ٪ش ځقڂنو      [  0062]  

ّنأٽچج ؽنجدٌ دنڄ ٩ذنو ثهلل ٱنٍ ٍځنڄ ثٽقؾنجػ وٹنجڃ َنؤمٌ          ٩ڂٌو دڄ ثٽقْنڄ دنڄ ٩پنٍ ٵنجٻ     
ثٽٚٗر ٩ڄ وٵش ٱٶجٻ ؽجدٌ ٹجڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٚنپٍ ثٽ٦هنٌ فنُڄ څنَوٻ         
ثٽٖڂِ وثٽ٪ٌٚ وهٍ فُز أو څٶُز وثٽڂٮنٌح فنُڄ صقؾنخ ثٽٖنڂِ وثٽ٪ٖنجء ًدڂنج ٩ؾنټ        

ٌوث آمٌ وثٽٚذـ ًدڂج ٹنجڅىث أو ٹنجڃ َٚنپُهج    وًدڂج آمٌ إىث ثؽضڂ٨ ثٽچجُ ٩ؾټ وإىث صأم
 دٮپِ  

   
ثڃ ٩ڂنٌ دنڄ   أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽڂؾُو ثٽقچٲٍ عچج ځجٽٸ ٩ڄ دنڄ ٕنهجح   [  0063]  

٩ذو ثٽ٪َََ أمٌ ثٽٚٗر َىځج ٱومټ ٩پُه ٩ٌور دڄ ثٽَدُنٌ ٱنأمذٌڇ ثڃ ثٽڂٮُنٌر دنڄ ٕن٪ذز      
ج هننيث َننج ځٮُننٌر أٽننُِ ٵننو آمننٌ ثٽٚننٗر َىځننج ٱننومټ ٩پُننه أدننى ځْنن٪ىه ثْڅٚننجًٌ ٱٶننجٻ ځنن

٩پڂش ثڃ ؽذٌَنټ څنَٻ ٩پنً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱٚنپً ٱٚنپً ًّنىٻ ثهلل           
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ عڀ ٙپً ٱٚنپً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ عنڀ ٙنپً ٱٚنپً         
ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ عننڀ ٙننپً ٱٚننپً ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ عننڀ    

 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ عڀ ٵنجٻ دهنيث أځنٌس ٵنجٻ أ٩پنڀ ځنج صقنوط َنج         ٙپً ٱٚپً ًّىٻ ثهلل
٩ٌور وثڃ ؽذٌَټ أٵجٿ وٵش ثٽٚٗر ٽٌّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٽٺنيٽٸ ٹنجڃ دٖنٌُ        

 دڄ أدٍ ځْ٪ىه َقوط ٩ڄ أدُه  
   
ثڃ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٹننجڃ  ٵننجٻ ٩ننٌور وٽٶننو فننوعضچٍ ٩جةٖننز  [  0064]  

 ؾٌصهج ٵذټ ثڃ ص٦هٌ  َٚپٍ ثٽ٪ٌٚ وثٽٖڂِ ف
   

 دجح ٱٍ دوء ثْىثڃ 
   
وٵننو ٹننجڃ أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ فڂُننو عچننج ّننپڂز فننوعچٍ ځقڂننو دننڄ إّننقجٳ ٵننجٻ    [  0065]  

ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ فُڄ ٵوځهج ٵجٻ أدى ځقڂنو َ٪چنٍ ثٽڂوَچنز إڅڂنج َؾضڂن٨ إٽُنه       
وّنپڀ ثڃ َؾ٪نټ دىٵنج    دجٽٚٗر ٽقُڄ ځىثٵُضهج دٮُنٌ ه٩نىر ٱهنڀ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه       
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ٹذىٳ ثٽُهىه ثٽنيَڄ َنو٩ىڃ دنه ٽٚنٗصهڀ عنڀ ٹٌهنه عنڀ أځنٌ دجٽچنجٵىُ ٱچقنش ٽُٞنٌح دنه             
ٽپڂْننپڂُڄ إٽننً ثٽٚننٗر ٱذُچڂننج هننڀ ٩پننً ىٽننٸ إى ًأي ٩ذننو ثهلل دننڄ ٍَننو دننڄ ٩ذننو ًدننه أمننى   
ثٽقجًط دڄ ثٽنًَػ ٱأصً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٱٶنجٻ َنج ًّنىٻ ثهلل ثڅنه ١نجٯ       

ةٰ ځٌ دٍ ًؽټ ٩پُه عىدجڃ أمٌٞثڃ َقڂټ څجٵىّج ٱٍ َوڇ ٱٶپش َج ٩ذنو ثهلل  دٍ ثٽپُپز ١ج
أصذ٨ُ هيث ثٽچجٵىُ ٱٶجٻ وځج صٚچ٨ ده ٵپش څو٩ى ده إٽً ثٽٚٗر ٵجٻ أٱنٗ أهٽنٸ ٩پنً مُنٌ     
ځڄ ىٽٸ ٵپش وځج هى ٵجٻ صٶىٻ ثهلل أٹذٌ ثهلل أٹذٌ ثهلل أٹذٌ ثهلل أٹذٌ إٔهو ثڃ ٖ إٽه إٖ ثهلل 

  ٖ ثهلل إٔنهو ثڃ ځقڂنو ًّنىٻ ثهلل إٔنهو ثڃ ځقڂنوث ًّنىٻ ثهلل فنٍ ٩پننً         إٔنهو ثڃ ٖ إٽنه إ
ثٽٚٗر فٍ ثٽٚٗر فٍ ٩پً ثٽٲٗؿ فٍ ٩پً ثٽٲٗؿ ثهلل أٹذنٌ ثهلل أٹذنٌ ٖ إٽنه إٖ ثهلل عنڀ     
ثّضأمٌ ٭ٌُ ٹغٌُ عڀ ٵجٻ ځغټ ځج ٵجٻ وؽ٪پهج وصٌث إٖ أڅه ٵجٻ ٵو ٵجځش ثٽٚنٗر ٵنو ٵجځنش    

ٽه إٖ ثهلل ٱپڂج أمذٌ دهج ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ثٽٚٗر ثهلل أٹذٌ ثهلل أٹذٌ ٖ إ
ثڅهج ٽٌوَج فٴ ثڃ ٕجء ثهلل ٱٶڀ ځ٨ دٗٻ ٱجٽٶهج ٩پُه ٱئڅه أڅنوي ٙنىصج ځچنٸ ٱپڂنج أىڃ دنٗٻ      
ّڂ٪هج ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح ٱٶجٻ وهى ٱٍ دُضه ٱننٌػ إٽنً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ       

ٌ د٪غنٸ دنجٽقٴ ٽٶنو ًأَنش ځغنټ ځنج ًأي ٱٶنجٻ        وهى َؾٌ إٍثًڇ وهى َٶىٻ َنج څذنٍ ثهلل وثٽني   
 ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱپپه ثٽقڂو ٱيثٷ أعذش 

   
ٵجٻ ځقڂو دڄ فڂُنو صقوعچُنه ّنپڂز صقوعچُنه دنڄ إّنقجٳ فنوعچٍ هنيث ثٽقنوَظ          [  0066]  

ځقڂو دڄ إدٌثهُڀ دڄ ثٽقجًط ثٽضُڂٍ ٩ڄ ځقڂو دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٍَو دڄ ٩ذو ًده ٩نڄ أدُنه   
  دهيث ثٽقوَظ

   
أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ َقُننً عچننج َ٪ٶننىح دننڄ إدننٌثهُڀ دننڄ ّنن٪و عچننج أدننٍ ٩ننڄ دننڄ     [  0067]  

إّقجٳ فوعچٍ ځقڂو دڄ إدٌثهُڀ دڄ ثٽقنجًط ثٽضُڂنٍ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ٍَنو دنڄ          
ٽڂننج أځننٌ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ   ٩ذننو ًدننه فننوعچٍ أدننٍ ٩ذننو ثهلل دننڄ ٍَننو ٵننجٻ    

 دجٽچجٵىُ ٱيٹٌ څقىڇ  
   

 وٵش أىثڃ ثٽٲؾٌ  دجح ٱٍ
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج دڄ ٩ُُچز ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ّجٽڀ ٩ڄ أدُه هى دنڄ  [  0071]  

 ثڃ دٖٗ َؤىڃ دپُټ ٱٺپىث وثٌٕدىث فضً َؤىڃ دڄ أٿ ځٺضىٿ  ٩ڂٌ ٌَٱ٪ه ٵجٻ 
   
أمذٌڅج إّقجٳ عچج ٩ذور أدج ٩ذُو ثهلل ٩ڄ څجٱ٨ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌو ٩نڄ ثٽٶجّنڀ ٩نڄ    [  0070]  

ٹجڃ ٽپچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځؤىڅجڃ دٗٻ وثدڄ أٿ ځٺضىٿ ٱٶنجٻ ًّنىٻ ثهلل   ٩جةٖز ٵجٽش 
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إڃ دٖٗ َؤىڃ دپُټ ٱٺپىث وثٕنٌدىث فضنً صْنڂ٪ىث أىثڃ دنڄ أٿ ځٺضنىٿ      

 ٱٶجٻ ثٽٶجّڀ وځج ٹجڃ دُچهڂج إٖ أڃ َچَٻ هيث وٌَٵً هيث 
   

 دجح ثٽضغىَخ ٱٍ أىثڃ ثٽٲؾٌ 
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ڂجڃ دنڄ ٩ڂنٌ دنڄ ٱنجًُ عچنج َنىڅِ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ فٲن٘ دنڄ            أمذٌڅج ٩غ[  0070]  

٩ڂٌ دڄ ّ٪و ثٽڂؤىڃ ثڃ ّ٪وث ٹجڃ َؤىڃ ٱٍ ځْؾو ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ    
ثڃ دنٖٗ أصنً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َؤىڅنه ٽٚنٗر ثٽٲؾنٌ          فٲ٘ فوعچٍ أهپنٍ  

ٱنأٵٌس ٱنٍ أىثڃ ٙنٗر     ٱٶجٽىث ثڅه څجةڀ ٱچجهي دنٗٻ دنأ٩پً ٙنىصه ثٽٚنٗر مُنٌ ځنڄ ثٽچنىٿ       
 ثٽٲؾٌ ٵجٻ أدى ځقڂو َٶجٻ ّ٪و ثٽٶ٣ٌ 

   
 دجح ثْىثڃ ځغچً ځغچً وثٔٵجځز ځٌر 

   
أمذٌڅج ّهټ دڄ فڂجه عچج ٕ٪ذز عچج أدى ؽ٪ٲٌ ٩نڄ ځْنپڀ أدنٍ ثٽڂغچنً ٩نڄ دنڄ       [  0071]  

ٹجڃ ثْىثڃ ٩پً ٩هو ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ځغچنً ځغچنً وثٔٵجځنز     ٩ڂٌ أڅه ٵجٻ 
ٌر ٭ٌُ ثڅه ٹجڃ إىث ٵنجٻ ٵنو ٵجځنش ثٽٚنٗر ٵجٽهنج ځنٌصُڄ ٱنئىث ّنڂ٪چج ثٔٵجځنز صىٝنأ           ځٌر ځ

 أفوڅج ومٌػ  
   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ و٩ٲجڃ ٵجٖ عچنج ٕن٪ذز ٩نڄ مجٽنو ثٽقنيثء ٩نڄ أدنٍ        [  0072]  

 أځٌ دٗٻ ثڃ َٖٲ٨ ثْىثڃ وَىصٌ ثٔٵجځز ٵٗدز ٩ڄ أڅِ ٵجٻ 
   
عچنج فڂنجه دنڄ ٍَنو ٩نڄ ّنڂجٷ دنڄ ٢٩ُنز ٩نڄ أَنىح            فوعچج ّپُڂجڃ دڄ فٌح[  0073]  

 أځٌ دٗٻ ثڃ َٖٲ٨ ثْىثڃ وَىصٌ ثٔٵجځز ثٖ ثٔٵجځز ٩ڄ أدٍ ٵٗدز ٩ڄ أڅِ ٵجٻ 
   

 دجح ثٽضٌؽ٨ُ ٱٍ ثْىثڃ 
   
أمذٌڅج ّ٪ُو دنڄ ٩نجځٌ ٩نڄ هڂنجٿ ٩نڄ ٩نجځٌ ثْفنىٻ ٩نڄ ځٺقنىٻ ٩نڄ دنڄ            [  0074]  

٩پُننه وّننپڀ أځننٌ څقننىث ځننڄ ٩ٖننٌَڄ ثڃ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ځقٌَُننَ ٩ننڄ أدننٍ ځقننيوًر 
ًؽننٗ ٱننأىڅىث ٱأ٩ؾذننه ٙننىس أدننٍ ځقننيوًر ٱ٪پڂننه ثْىثڃ ثهلل أٹذننٌ ثهلل أٹذننٌ ثهلل أٹذننٌ ثهلل  
أٹذٌ إٔنهو ثڃ ٖ إٽنه إٖ ثهلل إٔنهو ثڃ ٖ إٽنه إٖ ثهلل إٔنهو ثڃ ځقڂنوث ًّنىٻ ثهلل إٔنهو ثڃ         

 إٔهو ثڃ ځقڂوث ًّىٻ ثهلل ځقڂوث ًّىٻ ثهلل إٔهو ثڃ ٖ إٽه إٖ ثهلل إٔهو ثڃ ٖ إٽه إٖ ثهلل
إٔهو ثڃ ځقڂوث ًّىٻ ثهلل فٍ إٽً ثٽٚٗر فٍ ٩پً ثٽٚٗر فٍ ٩پً ثٽٲنٗؿ فنٍ ٩پنً    

 ثٽٲٗؿ ثهلل أٹذٌ ثهلل أٹذٌ ٖ إٽه إٖ ثهلل وثٔٵجځز ځغچً ځغچً  
   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽْنٍ وفؾنجػ دنڄ ثٽڂچهنجٻ ٵنجٖ فنوعچج هڂنجٿ عچنج ٩نجځٌ          [  0075]  

فؾجػ ٱٍ فوَغه ٩جځٌ دڄ ٩ذو ثٽىثفو فوعچٍ ځٺقنىٻ أڃ دنڄ ځقٌَُنَ فوعنه     ثْفىٻ ٵجٻ 
أڃ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٩پڂنه ثْىثڃ صْن٨ ٩ٖنٌر ٹپڂنز        أڃ أدج ځقيوًر فوعه 

 وثٔٵجځز ّذ٨ ٩ٌٖر ٹپڂز 
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 دجح ٱٍ ثّٖضوثًر ٱٍ ثْىثڃ 
   
ثڅنه  ز ٩نڄ أدُنه   أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّنٰ عچنج ّنٲُجڃ ٩نڄ ٩نىڃ دنڄ أدنٍ ؽقُٲن        [  0076]  

 ًأي دٖٗ أىڃ ٵجٻ ٱؾ٪پش أصضذ٨ ٱجڇ ههچج وههچج دجْىثڃ 
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځقڂو عچج ٩ذجه ٩ڄ فؾجػ ٩ڄ ٩نىڃ دنڄ أدنٍ ؽقُٲنز ٩نڄ      [  0077]  

ثڃ دٖٗ ًٹَ ثٽ٪چَر عڀ أىڃ وو٨ٝ أٙذ٪ُه ٱٍ أىڅُه ٱٌأَضه َووً ٱٍ أىثڅه ٵجٻ ٩ذنو  أدُه 
 ثهلل فوَظ ثٽغىًٌ أٙـ 

   
 ثٽو٩جء ٩چو ثْىثڃ دجح 

   
أمذٌڅنج ځقڂنو دنڄ َقُننً عچنج ّن٪ُو دننڄ أدنٍ ځنٌَڀ ثڅنج ځىّننً هنى دنڄ َ٪ٶننىح           [  0011]  

ثٽَځ٪ٍ فوعچٍ أدى فجٍٿ دڄ هَچجً أمذٌڅٍ ّنهټ دنڄ ّن٪و ثڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه       
عچضنجڃ ٖ صننٌهثڃ أو ٵپڂننج ځنج صننٌهثڃ ثٽننو٩جء ٩چنو ثٽچننوثء و٩چننو ثٽذنأُ فننُڄ َپقننڀ     وّنپڀ ٵننجٻ  
 ٪ٞج د٪ٞهڀ د

   
 دجح ځج َٶجٻ ٱٍ ثْىثڃ 

   
أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ ٩ڂٌ ثڅج َىڅِ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ٢٩جء دنڄ َََنو ٩نڄ أدنٍ     [  0010]  

 إىث ّڂ٪ضهڀ ثٽڂؤىڃ ٱٶىٽىث ځغټ ځج َٶىٻ  ّ٪ُو ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
   
إدنٌثهُڀ   أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج هٖجٿ ثٽوّضىثةٍ ٩ڄ َقًُ ٩ڄ ځقڂو دڄ[  0010]  

همپچج ٩پً ځ٪جوَز ٱچجهي ثٽڂچجهٌ ٱٶجٻ ثهلل أٹذنٌ ثهلل  دڄ ثٽقجًط ٩ڄ ٩ًُْ دڄ ١پقز ٵجٻ 
أٹذٌ ٵجٻ ځ٪جوَز ثهلل أٹذٌ ثهلل أٹذٌ ٵجٻ إٔهو ثڃ ٖ إٽه إٖ ثهلل ٵجٻ وأڅج إٔهو ثڃ ٖ إٽنه إٖ  
         ً  ثهلل ٵننجٻ إٔننهو ثڃ ځقڂننوث ًّننىٻ ثهلل ٵننجٻ وأڅننج إٔننهو ثڃ ځقڂننوث ًّننىٻ ثهلل ٵننجٻ َقُنن
وأمذٌڅٍ د٪ٜ أٙقجدچج ثڅه ٽڂج ٵنجٻ فنٍ ٩پنً ثٽٚنٗر ٵنجٻ ٖ فنىٻ وٖٵنىر ثٖ دنجهلل عنڀ          

 ٵجٻ ځ٪جوَز ّڂ٪ش څذُٺڀ َٶىٻ هيث 
   
ثڃ ځ٪جوَنز  أمذٌڅج ّن٪ُو دنڄ ٩نجځٌ عچنج ځقڂنو دنڄ ٩ڂنٌو ٩نڄ أدُنه ٩نڄ ؽنوڇ            [  0011]  

ثٽڂنؤىڃ إٔنهو أڃ    ّڂ٨ ثٽڂؤىڃ ٵجٻ ثهلل أٹذٌ ثهلل أٹذٌ ٱٶجٻ ځ٪جوَز ثهلل أٹذٌ ثهلل أٹذنٌ ٱٶنجٻ  
ٖ إٽه إٖ ثهلل إٔهو ثڃ ٖ إٽه إٖ ثهلل ٱٶجٻ ځ٪جوَز إٔهو ثڃ ٖ إٽه إٖ ثهلل إٔهو أڃ ٖ إٽنه إٖ  
ثهلل ٱٶجٻ ثٽڂؤىڃ إٔهو ثڃ ځقڂوث ًّىٻ ثهلل إٔهو ثڃ ځقڂوث ًّىٻ ثهلل ٱٶجٻ ځ٪جوَز إٔنهو  

ٽٚٗر فنٍ ٩پنً   ثڃ ځقڂوث ًّىٻ ثهلل إٔهو ثڃ ځقڂوث ًّىٻ ثهلل ٱٶجٻ ثٽڂؤىڃ فٍ ٩پً ث
ثٽٚٗر ٱٶجٻ ٖ فىٻ وٖ ٵىر ثٖ دجهلل ٱٶجٻ ثٽڂؤىڃ فٍ ٩پً ثٽٲٗؿ فٍ ٩پً ثٽٲٗؿ ٱٶنجٻ  
ٖ فىٻ وٖ ٵىر ثٖ دنجهلل ٱٶنجٻ ثٽڂنؤىڃ ثهلل أٹذنٌ ثهلل أٹذنٌ ٖ إٽنه إٖ ثهلل ٱٶنجٻ ثهلل أٹذنٌ ثهلل         
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 أٹذٌ ٖ إٽه إٖ ثهلل عڀ ٵجٻ هٺيث ٱ٪ټ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   

 دجح ثٽ٢ُٖجڃ إىث ّڂ٨ ثٽچوثء ٱٌ 
   
أمذٌڅج وهخ دڄ ؽٌٌَ عچج هٖجٿ ٩ڄ َقُنً ٩نڄ أدنٍ ّنپڂز ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر        [  0012]  

إىث څىهٌ دجٽٚٗر أهدٌ ثٽ٢ُٖجڃ ٽنه ٝنٌثٟ فضنً    ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثڅه ٵجٻ 
فضً َن٢نٌ  ٖ َْڂ٨ ثْىثڃ ٱئىث ٵٍٞ ثْىثڃ ثٵذټ إىث عىح أهدٌ ٱئىث ٵًٞ ثٽضغىَخ ثٵذټ 

دُڄ ثٽڂٌء وڅٲْه ٱُٶىٻ ثىٹٌ ٹيث وٹنيث ٽڂنج ٽنڀ َٺنڄ َنيٹٌ ٵذنټ ىٽنٸ ٵنجٻ أدنى ځقڂنو عنىح            
 َ٪چٍ أٵُڀ 

   
 دجح ٹٌثهُز ثٽنٌوػ ځڄ ثٽڂْؾو د٪و ثٽچوثء 

   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ ٕ٪ذز ٩ڄ إدٌثهُڀ دڄ ثٽڂهنجؽٌ ٩نڄ أدنٍ ثٽٖن٪غجء     [  0013]  

ثٽڂْؾو د٪وځج أىڃ ثٽڂؤىڃ ٱٶجٻ أځج هيث ٱٶنو  ثڃ أدج هٌٌَر ًأي ًؽٗ مٌػ ځڄ ثٽڂقجًدٍ 
 ٩ًٚ أدج ثٽٶجّڀ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

   
 دجح ٱٍ وٵش ثٽ٦هٌ  

   
أڃ أمذٌڅننج ثٽقٺننڀ دننڄ څننجٱ٨ ثڅننج ٕنن٪ُخ ٩ننڄ ثٽَهننٌٌ أمذٌڅننٍ أڅننِ دننڄ ځجٽننٸ [  0014]  

 ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ مٌػ فُڄ ٍث٭ش ثٽٖڂِ ٱٚپً دهڀ ٙٗر ثٽ٦هٌ 
   

 هٌ  دجح ثٔدٌثه دجٽ٦
   
أمذٌڅننج ٩ذننو ثهلل دننڄ ٙننجٽـ فننوعچٍ ثٽپُننظ فننوعچٍ دننڄ ٕننهجح ٩ننڄ ّنن٪ُو دننڄ    [  0015]  

ثٽڂُْخ وأدٍ ّپڂز دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ    
إىث ثٕضو ثٽقٌ ٱأدٌهوث دجٽٚٗر ٱئڃ ٕور ثٽقٌ ځڄ ٱُـ ؽهچڀ ٵجٻ أدى ځقڂو هيث ٩چوٌ ٵجٻ 

 دجٽقٌ ځڄ ثٽضأمٌُ إىث صأىوث 
   

 دجح وٵش ثٽ٪ٌٚ 
   
ثڃ ًّنىٻ  أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ أدٍ ىةنخ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ أڅنِ      [  0016]  

ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٹننجڃ َٚننپٍ ثٽ٪ٚننٌ عننڀ َننيهخ ثٽننيثهخ إٽننً ثٽ٪ننىثٽٍ ٱُأصُهننج        
 وثٽٖڂِ ځٌصٲ٪ز  

   
 دجح وٵش ثٽڂٮٌح 
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چج ٙٲىثڃ دنڄ ٩ُْنً ٩نڄ َََنو دنڄ      أمذٌڅج إّقجٳ هى دڄ إدٌثهُڀ ثٽقچ٦پٍ ع[  0017]  

ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٚپٍ ثٽڂٮٌح ّج٩ز أدٍ ٩ذُو ٩ڄ ّپڂز دڄ ثْٹى٧ ٵجٻ 
 صٮٌح إىث ٭جح فجؽذهج  

   
 دجح ٹٌثهُز صأمٌُ ثٽڂٮٌح 

   
أمذٌڅج إدٌثهُڀ دڄ ځىًّ ٩نڄ ٩ذنجه دنڄ ثٽ٪نىثٿ ٩نڄ ٩ڂنٌو دنڄ إدنٌثهُڀ ٩نڄ          [  0001]  

ٖ ڄ ٵُِ ٩ڄ ثٽ٪ذجُ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵنجٻ  ٵضجهر ٩ڄ ثٽقْڄ ٩ڄ ثْفچٰ د
 صَثٻ أځضٍ دنٌُ ځج ٽڀ َچض٦ٌوث دجٽڂٮٌح ثٕضذجٷ ثٽچؾىٿ  

   
 دجح وٵش ثٽ٪ٖجء 

   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فڂجه عچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ أدنٍ دٖنٌ ٩نڄ دٖنٌُ دنڄ عجدنش ٩نڄ        [  0000]  

دىٵنش هنيڇ ثٽٚنٗر َ٪چنٍ      وثهلل ثڅٍ ٩ْپڀ ثٽچجُفذُخ دڄ ّجٽڀ ٩ڄ ثٽچ٪ڂجڃ دڄ دٌُٖ ٵجٻ 
ٙٗر ثٽ٪ٖجء ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٚپُهج ٽْٶىٟ ثٽٶڂٌ ٽغجٽغه ٵنجٻ َقُنً   

 أځپه ٩پُچج ځڄ ٹضجده ٩ڄ دٌُٖ دڄ عجدش  
   

 دجح ځج َْضقخ ځڄ صأمٌُ ثٽ٪ٖجء 
   
أمذٌڅج فؾجػ دنڄ ځچهنجٻ و٩ڂنٌو دنڄ ٩جٙنڀ ٵنجٖ فنوعچج فڂنجه دنڄ ّنپڂز عچنج            [  0000]  

أمٌ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دهوٽز ٩ڄ أدٍ ٙجٽـ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ٩جٙڀ دڄ 
ٙٗر ثٽ٪ٖجء ىثس ٽُپز فضنً ٹنجه ثڃ َنيهخ عپنظ ثٽپُنټ أو ٵٌَذنز ٱؾنجء وٱنٍ ثٽچنجُ ًٵنىه           
وهڀ ٩َوڃ وهڀ فپٴ ٱٮٞخ ٱٶجٻ ٽى أڃ ًؽٗ څجهي ثٽچجُ وٵجٻ ٩ڂٌ وڅوح ثٽچجُ إٽنً  

٩ننڄ هننيڇ ثٽٚننٗر ٽهڂڂننش أڃ آځننٌ ًؽننٗ   ٩ننٌٳ أو ځٌځننجصُڄ ْؽننجدىث إٽُننه وهننڀ َضنپٲننىڃ 
َٚپٍ دجٽچجُ عڀ أصنپٰ ٩پً أهټ هيڇ ثٽووً ثٽيَڄ َضنپٲنىڃ ٩نڄ هنيڇ ثٽٚنٗر ٱجٝنٌځهج      

 ٩پُهڀ دجٽچٌُثڃ  
   
أمذٌڅج څٌٚ دڄ ٩پٍ فوعچج ٩ذو ث٩ْپً ٩ڄ ځ٪ڂٌ ٩ڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ ٩نٌور    [  0001]  

ً څننجهثڇ ٩ڂننٌ دننڄ  ث٩ننضڀ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ دجٽ٪ٖننجء فضنن  ٩ننڄ ٩جةٖننز ٵجٽننش  
ثٽن٢جح ٵو څجٿ ثٽچْجء وثٽٚنذُجڃ ٱننٌػ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱٶنجٻ إڅنه ٽنُِ          
أفو ځڄ أهټ ثًْٛ َٚنپٍ هنيڇ ثٽٚنٗر ٭ُنٌٹڀ وٽنڀ َٺنڄ أفنو َٚنپٍ َىځتني ٭ُنٌ أهنټ            

 ثٽڂوَچز  
   
فنوعچج إّنقجٳ عچنج ځقڂنو دننڄ دٺنٌ ثڅنج دنڄ ؽننٌَؼ ثڅنج ثٽڂٮُنٌر دنڄ فٺننُڀ ثڃ أٿ           [  0002]  
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ث٩نضڀ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ىثس      دچش أدٍ دٺٌ أمذٌصه ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش ٹپغىٿ 
ٽُپز فضً ىهذش ٩جځز ثٽپُټ وًٵو أهټ ثٽڂْنؾو ٱننٌػ ٱٚنٗهج ٱٶنجٻ إڅهنج ٽىٵضهنج ٽنىٖ ثڃ        

 إٔٴ ٩پً أځضٍ  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو دڄ أدٍ مپٰ أڅذنأ ّنٲُجڃ ٩نڄ ٩ڂنٌو ٩نڄ ٢٩نجء ٩نڄ        [  0003]  

ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ آمنٌ   ڄ ٢٩جء ٩ڄ دڄ ٩ذجُ دڄ ٩ذجُ وثدڄ ؽٌَؼ ٩
ثٽٚٗر ىثس ٽُپز ٱٶُټ َج ًّىٻ ثهلل ثٽٚٗر څجٿ ثٽچْجء وثٽىٽوثڃ ٱنٌػ وهنى َڂْنـ ثٽڂنجء    

 ٩ڄ ٕٶز وهى َٶىٻ هى ثٽىٵش ٽىٖ ثڃ إٔٴ ٩پً أځضٍ  
   

 دجح ثٽضٮپُِ ٱٍ ثٽٲؾٌ 
   
چٍ ثٽَهنٌٌ فنوعچٍ ٩نٌور ٩نڄ     أمذٌڅج ځقڂو دنڄ َىّنٰ عچنج ثْوٍث٩نٍ فنوع     [  0004]  

ٹڄ څْجء ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٚپُڄ ځن٨ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ      ٩جةٖز ٵجٽش 
 ثٽٲؾٌ عڀ ٌَؽ٪ڄ ځضپٲ٪جس دڂٌو١هڄ ٵذټ ثڃ َ٪ٌٱڄ  

   
 دجح ثّْٲجً دجٽٲؾٌ  

   
فوعچج فؾجػ دڄ ځچهجٻ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ځقڂو دڄ إّقجٳ ٩نڄ ٩جٙنڀ دنڄ ٩ڂنٌ     [  0005]  

ځقڂنىه دنڄ ٽذُنو ٩نڄ ًثٱن٨ دنڄ منوَؼ ٩نڄ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ              دڄ ٵضجهر ٩نڄ  
 أّٲٌوث دٚٗر ثٽٚذـ ٱئڅه أ٦٩ڀ ٽٓؽٌ 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ دڄ ٩ؾٗڃ ٩ڄ ٩جٙڀ دنڄ ٩ڂنٌ ٩نڄ    [  0006]  

ٵضجهر ٩ڄ ځقڂىه دڄ ٽذُو ٩نڄ ًثٱن٨ دنڄ منوَؼ ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ           
 ر ثٽٲؾٌ ٱئڅه أ٦٩ڀ ٽٓؽٌ  څىًوث دٚٗ

   
 څقىڇ أو أّٲٌوث أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ دڄ ٩ؾٗڃ [  0007]  
   

 دجح ځڄ أهًٷ ًٹ٪ز ځڄ ٙٗر ٱٶو أهًٷ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٹغٌُ ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ أدنٍ ّنپڂز ٩نڄ أدنٍ       [  0001]  

 ر ًٹ٪ز ٱٶو أهًٹهج ځڄ أهًٷ ځڄ ٙٗهٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّنٰ عچنج دنڄ ٩ُُچنز فنوعچٍ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ أدنٍ ّنپڂز ٩نڄ           [  0000]  

 دڂغپه  أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
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أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذنو ثٽڂؾُنو عچنج ځجٽنٸ ٩نڄ ٍَنو دنڄ أّنپڀ ٩نڄ ٢٩نجء دنڄ            [  0000]  
٩ٌػ َقوعىڅه ٩ڄ أدٍ هٌَنٌر ثڃ ًّنىٻ   َْجً و٩ڄ دٌْ دڄ ّ٪ُو و٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ثْ

ځننڄ أهًٷ ځننڄ ثٽٚننذـ ًٹ٪ننز ٵذننټ ثڃ ص٢پنن٨ ثٽٖننڂِ ٱٶننو     ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٵننجٻ  
 أهًٹهج وځڄ أهًٷ ځڄ ثٽ٪ٌٚ ًٹ٪ز ٵذټ ثڃ صٮٌح ثٽٖڂِ ٱٶو أهًٹهج 

   
 دجح ثٽڂقجٱ٦ز ٩پً ثٽٚپىثس 

   
وهننخ ٩ننڄ ٩ڂننٌو دننڄ  أمذٌڅننج ٩ذننو ثهلل دننڄ ثٽَدُننٌ ثٽقڂُننوٌ عچننج ٩ذننو ثهلل دننڄ [  0001]  

ثٽقجًط ٩ڄ هًثػ أدٍ ثٽْڂـ ٩ڄ أدٍ ثٽهُغڀ ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو ثٽنوًٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙنپً ثهلل  
إىث ًأَضڀ ثٽٌؽټ َ٪ضنجه ثٽڂْنؾو ٱجٕنهووث ٽنه دجَٔڂنجڃ ٱنئڃ ثهلل َٶنىٻ   إڅڂنج         ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 

 َ٪ڂٌ ځْجؽو ثهلل ځڄ آځڄ دجهلل  
   
ّهټ ٵجٻ ثڅج أدنى څ٪نُڀ عچنج ّنٲُجڃ     أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ أدٍ [  0002]  

٩ڄ ٩غڂنجڃ دنڄ فٺنُڀ ٩نڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ أدنٍ ٩ڂنٌر ٩نڄ ٩غڂنجڃ ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل               
ځننڄ ٙنپً ثٽ٪ٖننجء ٱنٍ ؽڂج٩ننز ٹنجڃ ٹٶُننجٿ څٚنٰ ٽُپننز وځنڄ ٙننپً      ٙنپً ثهلل ٩پُننه وّنپڀ   

 ثٽٲؾٌ ٱٍ ؽڂج٩ز ٹجڃ ٹٶُجٿ ٽُپز 
   

 دجح ثّضقذجح ثٽٚٗر ٱٍ أوٻ وٵش 
   
دننى ثٽىٽُننو ثٽ٢ُجٽْننٍ عچننج ٕنن٪ذز ٵننجٻ أمذٌڅننٍ ثٽىٽُننو دننڄ ٩ُننَثً ٵننجٻ   أمذٌڅننج أ[  0003]  

ّڂ٪ش أدج ٩ڂٌو ثٽُٖذجڅٍ َٶىٻ فنوعچٍ ٙنجفخ هنيڇ ثٽنوثً وأوځنأ دُنوڇ إٽنً هثً ٩ذنو ثهلل         
ّأٻ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أٌ ثٽ٪ڂټ أٱٞنټ أو أفنخ إٽنً ثهلل ٵنجٻ ثٽٚنٗر ٩پنً       ثڅه 

 ځُٶجصهج  
   
٩ذو ثٽٌفڂڄ هنى دنڄ ثٽچ٪ڂنجڃ ثْڅٚنجًٌ فنوعچٍ إّنقجٳ       أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج [  0004]  

منٌػ ٩پُچنج ًّنىٻ ثهلل    دڄ ّ٪و دڄ ٹ٪خ دڄ ٩ؾنٌر ثْڅٚنجًٌ ٩نڄ أدُنه ٩نڄ ٹ٪نخ ٵنجٻ        
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وڅقڄ ٱٍ ثٽڂْؾو ّذ٪ز ځچج عٗعز ځڄ ٩ٌدچنج وأًد٪نز ځنڄ ځىثٽُچنج أو     

 ٩پُننه وّننپڀ ځننڄ أًد٪ننز ځننڄ ٩ٌدچننج وعٗعننز ځننڄ ځىثٽُچننج ٵننجٻ ٱنننٌػ ٩پُچننج ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل 
فؾٌر فضً ؽپِ إٽُچج ٱٶجٻ ځج َؾپْٺڀ ههچج ٵپچنج ثڅض٦نجً ثٽٚنٗر ٵنجٻ ٱچٺنش دأٙنذ٪ه ٱنٍ        
ثًْٛ وڅٺننِ ّننج٩ز عننڀ ًٱنن٨ إٽُچننج ًأّننه ٱٶننجٻ هننټ صننوًوڃ ځننج َٶننىٻ ًدٺننڀ ٵننجٻ ٵپچننج ثهلل  
وًّىٽه أ٩پڀ ٵجٻ ثڅه َٶىٻ ځڄ ٙنپً ثٽٚنٗر ٽىٵضهنج ٱأٵنجٿ فنوهج ٹنجڃ ٽنه دهنج ٩پنً ٩هنو           

ځڄ ٽڀ َٚټ ثٽٚٗر ٽىٵضهج وٽڀ َٶنڀ فنوهج ٽنڀ َٺنڄ ٽنه ٩چنوٌ ٩هنو ثڃ ٕنتش         أهمپه ثٽؾچز و
 أهمپضه ثٽچجً وثڃ ٕتش أهمپضه ثٽؾچز  

   
 دجح ثٽٚٗر مپٰ ځڄ َؤمٌ ثٽٚٗر ٩ڄ وٵضهج 
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أمذٌڅج ّهټ دڄ فڂجه عچج ٕ٪ذز ٩ڄ دوَټ ٩ڄ أدٍ ثٽ٪جٽُز ثٽذٌثء ٩نڄ ٩ذنو ثهلل   [  0005]  

 ً ٹُنٰ أڅنش إىث دٶُنش ٱنٍ     ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ ٽنه      دڄ ثٽٚجځش ٩ڄ أدٍ ىً أڃ ثٽچذٍ ٙنپ
ٵىٿ َؤمٌوڃ ثٽٚٗر ٩ڄ وٵضهج ٵجٻ ثهلل وًّنىٽه أ٩پنڀ ٵنجٻ ٙنټ ثٽٚنٗر ٽىٵضهنج وثمنٌػ        

 ٱئڃ أٵُڂش ثٽٚٗر وأڅش ٱٍ ثٽڂْؾو ٱٚټ ځ٪هڀ  
   
أمذٌڅج َََنو دنڄ هنجًوڃ عچنج هڂنجٿ عچنج أدنى ٩ڂنٌثڃ ثٽؾنىڅٍ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ             [  0006]  

َنج أدنج ىً ٹُنٰ صٚنچ٨ إىث     ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ  ثٽٚجځش ٩ڄ أدٍ ىً 
أهًٹش أځٌثء َؤمٌوڃ ثٽٚٗر ٩ڄ وٵضهج ٵپش ځج صأځٌڅٍ َج ًّىٻ ثهلل ٵجٻ ٙټ ثٽٚٗر 

 ٽىٵضهج وثؽ٪ټ ٙٗصٸ ځ٪هڀ څجٱپز ٵجٻ أدى ځقڂو دڄ ثٽٚجځش هى دڄ أمٍ أدٍ ىً 
   

 دجح ځڄ څجٿ ٩ڄ ٙٗر أو څُْهج 
   
څج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ ّ٪ُو ٩ڄ ٵضجهر ٩ڄ أڅِ ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل  أمذٌ[  0007]  

ځڄ څٍْ ٙٗر أو څجٿ ٩چهج ٱپُٚپُهج إىث ىٹٌهج ثڃ ثهلل ص٪نجٽً َٶنىٻ   أٵنڀ    ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
 ثٽٚٗر ٽيٹٌٌ 

   
 دجح ٱٍ ثٽيٌ صٲىصه ٙٗر ثٽ٪ٌٚ 

   
ڄ أدُنه دنڄ   أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچنج دنڄ ٩ُُچنز ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ ّنجٽڀ ٩ن        [  0011]  

 ثڃ ثٽيٌ صٲىصه ثٽٚٗر ٙٗر ثٽ٪ٌٚ ٱٺأڅڂج وصٌ أهپه وځجٽه ٩ڂٌ ٌَٱ٪ه ٱٶجٻ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل ٩ڄ ًثٱ٨ ٩ڄ دنڄ ٩ڂنٌ ٵنجٻ    [  0010]  

ځڄ ٱجصضه ٙٗر ثٽ٪ٌٚ ٱٺأڅڂنج وصنٌ أهپنه ووٽنوڇ ٵنجٻ      ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
 أدى ځقڂو أو ځجٽه 

   
 دجح ٱٍ ثٽٚٗر ثٽى٢ًّ 

   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج هٖجٿ دنڄ فْنجڃ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ٩ذُنور ٩نڄ ٩پنٍ         [  0010]  

ځنٓ ثهلل ٵذنىًهڀ ودُنضهڀ څنجًث ٹڂنج      ٵجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َنىٿ ثٽنچنوٳ        
 فذْىڅج ٩ڄ ٙٗر ثٽى٢ًّ فضً ٭جدش ثٽٖڂِ 

   
 دجح ٱٍ صجًٷ ثٽٚٗر 

   
ٌڅج أدى ٩جٙڀ ٩ڄ دڄ ؽٌَـ عچج أدى ثٽَدٌُ ثڅه ّڂ٨ ؽنجدٌث َٶنىٻ أو ٵنجٻ    أمذ[  0011]  
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ٽُِ دنُڄ ثٽ٪ذنو ودنُڄ ثٽٖنٌٷ أو دنُڄ ثٽٺٲنٌ ثٖ       ؽجدٌ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
صٌٷ ثٽٚٗر ٵجٻ أدى ځقڂو ثٽ٪ذو إىث صٌٹهج ځڄ ٭ٌُ ٩يً و٩پز ٖ دو ځڄ ثڃ َٶجٻ دنه ٹٲنٌ   

 وٽڀ َٰٚ ثٽٺٲٌ 
   

 ثٽٶذپز ځڄ دُش ثٽڂٶوُ إٽً ثٽٺ٪ذز  دجح ٱٍ صقىَټ 
   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج ّپُڂجڃ دنڄ دنٗٻ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ هَچنجً ٩نڄ دنڄ         [  0012]  

دُچڂج ثٽچجُ ٱٍ ٙٗر ثٽٲؾٌ ٱٍ ٵذجء إى ؽجءهڀ ًؽټ ٱٶجٻ ثڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً   ٩ڂٌ ٵجٻ 
جڃ وؽنه ثٽچنجُ   ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅَٻ ٩پُنه ثٽٶنٌآڃ وأځنٌ ثڃ َْنضٶذټ ثٽٺ٪ذنز ٱجّنضٶذپىهج وٹن       

 إٽً ثٽٖجٿ ٱجّضوثًوث ٱىؽهىث إٽً ثٽٺ٪ذز 
   
ٵُنټ  أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ إٌّثةُټ ٩ڄ ٩ٺٌځز ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵنجٻ  [  0013]  

َج ًّىٻ ثهلل أًأَش ثٽيَڄ ځنجصىث وهنڀ َٚنپىڃ إٽنً دُنش ثٽڂٶنوُ ٱنأڅَٻ ثهلل ص٪نجٽً   وځنج          
 ٹجڃ ثهلل ٽ٨ُُٞ إَڂجڅٺڀ  

   
 دجح ٱٍ ثٱضضجؿ ثٽٚٗر 

   
أمذٌڅج ؽ٪ٲٌ دڄ ٩ىڃ ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ أدنٍ ٩نٌور عچنج دنوَټ ثٽ٪ٶُپنٍ ٩نڄ أدنٍ           [  0014]  

ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٲضنضـ ثٽٚنٗر دنجٽضٺذٌُ         ثٽؾىٍثء ٩ڄ ٩جةٖنز ٵجٽنش   
 وَٲضضـ ثٽٶٌثءر دجٽقڂو هلل ًح ثٽ٪جٽڂُڄ وَنضڂهج دجٽضْپُڀ 

   
 دجح ًٱ٨ ثٽُوَڄ ٩چو ثٱضضجؿ ثٽٚٗر 

   
أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽڂؾُو ثٽقچٲٍ عچج دڄ أدٍ ىةخ ٩ڄ ځقڂو دڄ ٩ڂنٌو  [  0015]  

ثڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل   دڄ ٢٩جء ٩ڄ ځقڂو دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ عىدجڃ ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر    
 ٩پُه وّپڀ ٽڀ َٺڄ َٶىٿ إٽً ثٽٚٗر ثٖ ًٱ٨ َوَه ځوث 

   
 دجح ځج َٶجٻ د٪و ثٱضضجؿ ثٽٚٗر 

   
دننڄ فْننجڃ ٩ذننو ثٽ٪ََننَ دننڄ ٩ذننو ثهلل دننڄ أدننٍ ّننپڂز ٩ننڄ ٩ڂننه   أمذٌڅننج َقُننً[  0016]  

ثٽڂجؽٖىڃ ٩ڄ ث٩ٌْػ ٩ڄ ٩ذُنو ثهلل دنڄ أدنٍ ًثٱن٨ ٩نڄ ٩پنٍ دنڄ أدنٍ ١جٽنخ ًٝنً ثهلل           
ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ثٱضضـ ثٽٚٗر ٹذٌ عڀ ٵنجٻ وؽهنش   ص٪جٽً ٩چه ٵجٻ 

ُڄ إڃ ٙنٗصٍ وڅْنٺٍ   وؽهٍ ٽپيٌ ٱ٢ٌ ثٽْڂجوثس وثًْٛ فچُٲنج وځنج ثڅنج ځنڄ ثٽڂٖنٌٹ     
وځقُجٌ وځڂجصٍ هلل ًح ثٽ٪جٽڂُڄ ٖ ٌَٕٸ ٽه وديٽٸ أځٌس وأڅج أوٻ ثٽڂْپڂُڄ ثٽپهڀ أڅش 
ثٽڂپٸ ٖ إٽه إٖ أڅش أڅش ًدٍ وأڅج ٩ذوٷ ٥پڂش څٲٍْ وث٩ضٌٱش ديڅذٍ ٱج٭ٲٌ ٽٍ ىڅنىدٍ  
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ؽڂُ٪ننج ٖ َٮٲننٌ ثٽننيڅىح ثٖ أڅننش وثهننوڅٍ ْفْننڄ ثْمننٗٳ ٖ َهننوٌ ْفْننچهج ثٖ أڅننش         
٩چننٍ ّننُتهج ٖ َٚننٌٯ ّننُتهج ثٖ أڅننش ٽذُننٸ وّنن٪وَٸ وثٽنُننٌ ٹپننه ٱننٍ َننوَٸ    وثٙننٌٯ 

 وثٽٌٖ ٽُِ إٽُٸ ثڅج دٸ وإٽُٸ صذجًٹش وص٪جٽُش أّضٮٲٌٷ وأصىح إٽُٸ 
   
أمذٌڅج ٍٹٌَج دنڄ ٩نوٌ عچنج ؽ٪ٲنٌ دنڄ ّنپُڂجڃ ٩نڄ ٩پنٍ دنڄ ٩پنٍ ٩نڄ أدنٍ             [  0017]  

إىث ٵنجٿ ځنڄ ثٽپُنټ ٱٺذنٌ     ٹجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ     ثٽڂضىٹټ ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو ٵجٻ 
ٵجٻ ّذقجڅٸ ثٽپهڀ ودقڂوٷ وصذجًٷ ثّڂٸ وص٪جٽً ؽوٷ وٖ ٽه ٭ُنٌٷ أ٩نىى دنجهلل ثٽْنڂ٨ُ     
ثٽ٪پُڀ ځڄ ثٽ٢ُٖجڃ ثٽٌؽُڀ ځڄ هڂَڇ وڅٲغنه وڅٲننه عنڀ َْنضٲضـ ٙنٗصه ٵنجٻ ؽ٪ٲنٌ وٱْنٌڇ         

 ځ٢ٌ هڂَڇ ثٽڂؤصز وڅٲغه ثٽٖ٪ٌ وڅٲنه ثٽٺذٌ  
   

 ُڀ دجح ٹٌثهُز ثٽؾهٌ دْڀ ثهلل ثٽٌفڂڄ ثٽٌف
   
ثڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل   أمذٌڅج ځْنپڀ دنڄ إدنٌثهُڀ عچنج هٖنجٿ ٩نڄ ٵضنجهر ٩نڄ أڅنِ          [  0021]  

٩پُه وّپڀ وأدج دٺٌ و٩ڂٌ و٩غڂنجڃ ٹنجڅىث َٲضضقنىڃ ثٽٶنٌثءر دجٽقڂنو هلل ًح ثٽ٪نجٽڂُڄ ٵنجٻ        
 أدى ځقڂو دهيث څٶىٻ وٖ أًي ثٽؾهٌ دذْڀ ثهلل ثٽٌفڂڄ ثٽٌفُڀ  

   
 ٗر دجح ٵذٜ ثٽُڂُڄ ٩پً ثٽٖڂجٻ ٱٍ ثٽٚ

   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج ٍهٌُ ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ٩ڄ ٩ذو ثٽؾذجً دڄ وثةټ ٩نڄ أدُنه   [  0020]  

ًأَننش ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ َٞنن٨ َننوڇ ثٽُڂچننً ٩پننً ثٽُْننٌي ٵٌَذننج ځننڄ   ٵننجٻ 
 ثٽ٬ٌّ 

   
 دجح ٖ ٙٗر ثٖ دٲجصقز ثٽٺضجح 

   
قڂنىه دنڄ ثٽٌدُن٨ ٩نڄ     أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ ٩ڂٌ عچج َنىڅِ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ ځ    [  0020]  

ځنڄ ٽنڀ َٶنٌأ دنأٿ ثٽٺضنجح ٱنٗ       ٩ذجهر دڄ ثٽٚجځش ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ     
 ٙٗر ٽه 

   
 دجح ٱٍ ثٽْٺضضُڄ  

   
أمذٌڅج ٩ٲجڃ عچج فڂجه دڄ ّپڂز ٩ڄ فڂُو ٩ڄ ثٽقْڄ ٩نڄ ّنڂٌر دنڄ ؽچنوح     [  0021]  

ٱنٍ ثٽٚنٗر وإىث ٱن٫ٌ    ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٹنجڃ َْنٺش ّنٺضضُڄ إىث همنټ       
ځڄ ثٽٶٌثءر ٱأڅٺٌ ىٽٸ ٩ڂٌثڃ دڄ فُٚڄ ٱٺضذىث إٽً أدٍ ٹ٪خ ٱٺضنخ إٽنُهڀ ثڃ ٵنو ٙنوٳ     

 ّڂٌر ٵجٻ أدى ځقڂو ٹجڃ ٵضجهر َٶىٻ عٗط ّٺضجس وٱٍ ثٽقوَظ ثٽڂٌٱى٧ ّٺضضجڃ  
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أمذٌڅج دٌٖ دڄ آهٿ عچج ٩ذو ثٽىثفو دڄ ٍَنجه عچنج ٩ڂنجًر دنڄ ثٽٶ٪ٶنج٧ ٩نڄ أدنٍ        [  0022]  
ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َْنٺش دنُڄ        ڂٌر ٩ڄ أدنٍ هٌَنٌر ٵنجٻ    ٩ًٍز دڄ ٩

ثٽضٺذٌُ وثٽٶٌثءر إّٺجصه فْچز ٵجٻ هچُز ٱٶپش ٽه دجدٍ وأځٍ َج ًّىٻ ثهلل أًأَنش إّنٺجصٸ   
دُڄ ثٽضٺذٌُ وثٽٶٌثءر ځج صٶىٻ ٵجٻ أٵنىٻ ثٽپهنڀ دج٩نو دُچنٍ ودنُڄ م٢جَنجٌ ٹڂنج دج٩نوس دنُڄ          

جَننجٌ ٹڂننج َچٶننً ثٽغننىح ثْدننُٜ ځننڄ ثٽننوڅِ ثٽپهننڀ ثٽڂٖننٌٳ وثٽڂٮننٌح ثٽپهننڀ څٶچننٍ ځننڄ م٢
 ث٭ْپچٍ ځڄ م٢جَجٌ دجٽغپؼ وثٽڂجء ثٽذجًه 

   
 دجح ٱٍ ٱٞټ ثٽضأځُڄ 

   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج ځقڂو دڄ ٩ڂٌو ٩نڄ أدنٍ ّنپڂز ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر       [  0023]  

إىث ٵننجٻ ثٽٶننجًا   ٭ُننٌ ثٽڂٮٞننىح ٩پننُهڀ وٖ ٵننجٻ ٵننجٻ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ 
 ثٽٞجٽُڄ آل  ٱٶجٻ ځڄ مپٲه أځُڄ ٱىثٱٴ ىٽٸ أهټ ثٽْڂجء ٭ٲٌ ٽه ځج صٶوٿ ځڄ ىڅذه  

   
أمذٌڅج څٌٚ دڄ ٩پٍ عچج ٩ذو ث٩ْپً ٩ڄ ځ٪ڂٌ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ    [  0024]  

إىث ٵجٻ ثٔځنجٿ    ثٽڂُْخ وأدٍ ّپڂز ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ثڃ څذٍ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
جٽُڄ آل  ٱٶىٽنىث أځنُڄ ٱنئڃ ثٽڂٗةٺنز صٶنىٻ أځنُڄ وثڃ ثٔځنجٿ        ٭ٌُ ثٽڂٮٞىح ٩پُهڀ وٖ ثٽٞ

 َٶىٻ أځُڄ ٱڂڄ وثٱٴ صأځُچه صأځُڄ ثٽڂٗةٺز ٭ٲٌ ٽه ځج صٶوٿ ځڄ ىڅذه  
   

 دجح ثٽؾهٌ دجٽضأځُڄ  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٹغٌُ ثڅج ّٲُجڃ دڄ ّ٪ُو ٩ڄ ّپڂز دڄ ٹهُنټ ٩نڄ فؾنٌ دنڄ     [  0025]  

 ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ إىث ٵننٌأ   وٖ   ٹننجڃ ًّننىٻ ثهلل ثٽ٪چننذِ ٩ننڄ وثةننټ دننڄ فؾننٌ ٵننجٻ    
 ثٽٞجٽُڄ آل ٵجٻ أځُڄ وٌَٱ٨ دهج ٙىصه  

   
 دجح ثٽضٺذٌُ ٩چو ٹټ مٲٜ وًٱ٨ 

   
أمذٌڅج څٌٚ دڄ ٩پٍ عچج ٩ذو ث٩ْپً ٩ڄ ځ٪ڂٌ ٩ڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ أدنٍ دٺنٌ     [  0026]  

ثڅهڂج ٙپُج مپٰ أدنٍ هٌَنٌر ٱپڂنج ًٹن٨     دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ و٩ڄ أدٍ ّپڂز ٩ڄ أدٍ هٌٌَر 
ٱپڂج ًٱ٨ ًأّه ٵجٻ ّڂ٨ ثهلل ٽڂڄ فڂوڇ عڀ ٵجٻ ًدچج وٽٸ ثٽقڂو عڀ ّؾو وٹذٌ عڀ ًٱ٨ ٹذٌ 

ًأّه وٹذٌ عڀ ٹذٌ فُڄ ٵنجٿ ځنڄ ثٽنٌٹ٪ضُڄ عنڀ ٵنجٻ وثٽنيٌ څٲْنٍ دُنوڇ ثڅنٍ ْٵنٌدٺڀ ٕنذهج            
 دٌّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځج ٍثٽش هيڇ ٙٗصه فضً ٱجًٳ ثٽوڅُج 

   
ٍْ ثڅج أدنى مُغڂنز عچنج أدنى إّنقجٳ ٩نڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ         أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽ[  0027]  

ًأَنش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ      دڄ ثّْىه ٩ڄ أدُه و٩ڄ ٩پٶڂز ٩ڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ 
 َٺذٌ ٱٍ ٹټ ًٱ٨ وو٨ٝ وٵُجٿ وٵ٪ىه  
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 دجح ٱٍ ًٱ٨ ثٽُوَڄ ٱٍ ثٽٌٹى٧ وثٽْؾىه  

   
أڃ ٩ڄ أدُه دڄ ٩ڂنٌ  أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ ٩ڂٌ أڅج ځجٽٸ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ّجٽڀ [  0031]  

ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ إىث همنټ ثٽٚنٗر ٹذنٌ وًٱن٨ َوَنه فنيو ځچٺذُنه وإىث        
ًٹ٨ ٹذٌ وًٱ٨ َوَه وإىث ًٱ٨ ًأّه ځڄ ثٽٌٹى٧ ٱ٪ټ ځغنټ ىٽنٸ وٖ ٌَٱن٨ دنُڄ ثٽْنؾوصُڄ      

 أو ٱٍ ثٽْؾىه  
   
ٙنڀ ٩نڄ   أمذٌڅج أدى ثٽىٽُنو ثٽ٢ُجٽْنٍ عچنج ٕن٪ذز ٩نڄ ٵضنجهر ٩نڄ څٚنٌ دنڄ ٩ج         [  0030]  

ثڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٹنجڃ إىث ٹذنٌ ًٱن٨ َوَنه فضنً َقنجىٌ           ځجٽٸ دنڄ ثٽقنىٌَط   
 أىڅُه وإىث أًثه ثڃ ٌَٹ٨ وإىث ًٱ٨ ًأّه ځڄ ثٽٌٹى٧  

   
أمذٌڅج ّهټ دڄ فڂجه عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ٩ڂٌ دنڄ ځنٌر فنوعچٍ أدنى ثٽذنضنٌٌ ٩نڄ       [  0030]  

ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه    ٙنپً ځن٨ ًّنىٻ   ٩ذو ثٽنٌفڂڄ ثٽُقٚنذٍ ٩نڄ وثةنټ ثٽقٞنٌځٍ ثڅنه       
وّننپڀ ٱٺننجڃ َٺذننٌ إىث مٲننٜ وإىث ًٱنن٨ وٌَٱنن٨ َوَننه ٩چننو ثٽضٺذُننٌ وَْننپڀ ٩ننڄ َڂُچننه و٩ننڄ  

 َْجًڇ ٵجٻ ٵپش فضً َذوو وٝـ وؽهه ٵجٻ څ٪ڀ  
   

 دجح ځڄ أفٴ دجٔځجځز  
   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج وهُخ دڄ مجٽو عچج أَىح ٩ڄ أدٍ ٵٗدز ٩ڄ ځجٽنٸ  [  0031]  

ُننش ًّننىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٱنٍ څٲننٌ ځننڄ ٵنىٿ وڅقننڄ ٕننذذز    أصدنڄ ثٽقننىٌَط ٵنجٻ   
ٱأٵڂچج ٩چوڇ ٩ٌَٖڄ ٽُپز وٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ًٱُٶج ٱپڂنج ًأي ٕنىٵج إٽنً    
أهپُچننج ٵننجٻ ثًؽ٪ننىث إٽننً أهپننُٺڀ ٱٺىڅننىث ٱننُهڀ ٱڂننٌوهڀ و٩پڂننىهڀ وٙننپىث ٹڂننج ًأَضڂننىڅٍ    

 ؤځٺڀ أٹذٌٹڀ  أٙپٍ ٱئىث فٌٞس ثٽٚٗر ٱپُؤىڃ ٽٺڀ أفوٹڀ عڀ ٽُ
   
أمذٌڅج ٩ٲجڃ عچج هڂجٿ ٩ڄ ٵضجهر ٩ڄ أدٍ څٌٞر ٩ڄ أدنٍ ّن٪ُو ثٽننوًٌ ٵنجٻ     [  0032]  

إىث ثؽضڂنن٨ عٗعننز ٱپُننؤځهڀ أفننوهڀ وأفٶهننڀ دجٔځجځننز ٵننجٻ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ 
 أٵٌأهڀ 

   
 دجح ځٶجٿ ځڄ َٚپٍ ځ٨ ثٔځجٿ إىث ٹجڃ وفوڇ 

   
ُجٽٍْ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ثٽقٺنڀ ٵنجٻ ّنڂ٪ش ّن٪ُو دنڄ ؽذُنٌ       أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢[  0033]  

ٹچش ٩چو مجٽضٍ ځُڂىڅز ٱؾنجء ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ د٪نو       َقوط ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
ثٽ٪ٖجء ٱٚنپً أًدن٨ ًٹ٪نجس عنڀ ٵنجٿ ٱٶنجٻ أڅنجٿ ثٽٮپنُڀ أو ٹپڂنز څقىهنج ٱٶنجٿ ٱٚنپً ٱؾتنش              

 ٱٶڂش ٩ڄ َْجًڇ ٱأمي دُوٌ ٱؾ٪پچٍ ٩ڄ َڂُچه  
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 مپٰ ثٔځجٿ وثٔځجٿ ؽجٽِ  دجح ٱٍ ځڄ َٚپٍ 

   
ثڃ ًّنىٻ  أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽڂؾُو عچج ځجٽٸ ٩ڄ دڄ ٕنهجح ٩نڄ أڅنِ    [  0034]  

ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ًٹخ ٱٌّج ٱ٧ٌٚ ٩چه ٱؾقنٔ ٕنٶه ثَْڂنڄ ٱٚنپً ٙنٗر ځنڄ       
ثٽٚپىثس وهى ؽجٽِ ٱٚپُچج ځ٪ه ؽپىّج ٱپڂج ٱپڂج ثڅٌٚٯ ٵجٻ إڅڂج ؽ٪ټ ثٔځجٿ ٽُأصڀ دنه  

 صنضپٲننىث ٩پُننه ٱننئىث ٙننپً ٵجةڂننج ٱٚننپىث ٵُجځننج وإىث ًٹنن٨ ٱننجًٹ٪ىث ٱننجًٹ٪ىث وإىث ًٱنن٨    ٱننٗ
ٱجًٱ٪ىث وإىث ٵجٻ ّڂ٨ ثهلل ٽڂڄ فڂوڇ ٱٶىٽىث ًدچج ٽٸ ثٽقڂو وثڃ ٙټ ٵج٩وث ٱٚنپىث ٵ٪نىهث   

 أؽڂ٪ىڃ  
   
أمذٌڅج أفڂو دڄ َىڅِ عچج ٍثةور عچج ځىًّ دڄ أدٍ ٩جةٖز ٩نڄ ٩ذُنو ثهلل ٵنجٻ    [  0035]  

٩جةٖنز ٱٶپنش ٽهنج ثٖ صقنوعُچٍ ٩نڄ ځنٌٛ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّننپڀ          همپنش ٩پنً   
ٱٶجٽش دپً عٶټ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ أٙپً ثٽچجُ ٵپچج ٖ هڀ َچض٦ٌوڅٸ َج 
ًّىٻ ثهلل ٱٶجٻ ٝ٪ىث ٽٍ ځجءث ٱٍ ثٽڂنٞخ ٵجٽش ٱٲ٪پچج ٱج٭ضْټ عڀ ىهنخ ٽُچنىء ٱنأ٭ڂٍ    

ٖ هڀ َچض٦ٌوڅٸ َج ًّنىٻ ثهلل ٱٶنجٻ ٝن٪ىث ٽنٍ ځنجء      ٩پُه عڀ أٱجٳ ٱٶجٻ أٙپٍ ثٽچجُ ٱٶپچج 
ٱٍ ثٽڂنٞخ ٱٲ٪پچج عڀ ىهخ ٽُچنىء ٱنأ٭ڂٍ ٩پُنه عنڀ أٱنجٳ ٱٶنجٻ أٙنپً ثٽچنجُ ٱٶپچنج ٖ هنڀ           
َچض٦ٌوڅٸ َج ًّىٻ ثهلل ٵجٽش وثٽچجُ ٩ٺىٯ ٱٍ ثٽڂْؾو َچض٦ٌوڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل   

 ٩پُنه وّنپڀ إٽنً أدنٍ     ٩پُه وّپڀ ٽٚٗر ثٽ٪ٖجء ثِمٌر ٵجٽش ٱأًّټ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل 
دٺٌ ثڃ َٚپٍ دجٽچجُ ٱجصجڇ ثٽٌّىٻ ٱٶجٻ ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ َنأځٌٷ دنأڃ    
صٚپٍ دجٽچجُ ٱٶجٻ أدى دٺٌ وٹنجڃ ًؽنٗ ًٵُٶنج َنج ٩ڂنٌ ٙنټ دجٽچنجُ ٱٶنجٻ ٽنه ٩ڂنٌ أڅنش            
أفٴ ديٽٸ ٵجٻ ٱٚپً دهڀ أدى دٺٌ صپٸ ثَْجٿ ٵجٽش عڀ ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ  

و ځڄ څٲْه مٲنز ٱننٌػ دنُڄ ًؽپنُڄ أفنوهڂج ثٽ٪ذنجُ ٽٚنٗر ثٽ٦هنٌ وأدنى دٺنٌ َٚنپٍ            وؽ
دجٽچجُ ٱپڂج ًآڇ أدى دٺٌ ىهخ ٽُضأمٌ ٱأوځأ إٽُه ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ أڃ ٖ َضنأمٌ      
وٵجٻ ٽهڂج أؽپْجڅٍ إٽنً ؽچذنه ٱأؽپْنجڇ إٽنً ؽچنخ أدنٍ دٺنٌ ٵجٽنش ٱؾ٪نټ أدنى دٺنٌ َٚنپٍ             

پىڃ دٚٗر أدٍ دٺٌ وثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵج٩نو  وهى ٵجةڀ دٚٗر ثٽچذٍ وثٽچجُ َٚ
ٵجٻ ٩ذُو ثهلل ٱومپش ٩پً ٩ذو ثهلل دڄ ٩ذجُ ٱٶپش ٽه ثٖ أ٩ٌٛ ٩پُٸ ځج فوعضچٍ ٩جةٖز 
٩ڄ ځٌٛ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٱٶنجٻ هنجس ٱ٪ٌٝنش فنوَغهج ٩پُنه ٱڂنج أڅٺنٌ         

ش ٖ ٱٶنجٻ هنى ٩پنٍ دنڄ     ځچه ُٕتج ٭ٌُ أڅه ٵجٻ أّڂش ٽٸ ثٽٌؽټ ثٽيٌ ٹجڃ ځن٨ ثٽ٪ذنجُ ٵپن   
 أدٍ ١جٽخ 

   
 دجح ثٔځجٿ َٚپٍ دجٽٶىٿ وهى أڅَٖ ځڄ أٙقجده 

   
أمذٌڅج أدى ځ٪ڂٌ إّڂج٩ُټ دڄ إدنٌثهُڀ ٩نڄ ٩ذنو ثٽ٪ََنَ دنڄ أدنٍ فنجٍٿ ٩نڄ         [  0036]  

ًأَش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ؽپِ ٩پً ثٽڂچذٌ ٱٺذنٌ  أدُه ٩ڄ ّهټ دڄ ّ٪و ٵجٻ 
٩پً ثٽڂچذٌ عڀ ًٱ٨ ًأّه ٱچَٻ ثٽٶهٶنٌٌ ٱْنؾو ٱنٍ أٙنټ      ٱٺذٌ ثٽچجُ مپٲه عڀ ًٹ٨ وهى
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ثٽڂچذٌ عڀ ٩جه فضً ٱ٫ٌ ځڄ آمٌ ٙٗصه ٵجٻ أدى ځقڂو ٱٍ ىٽٸ ًمٚنز ٽٓځنجٿ ثڃ َٺنىڃ    
 أًٱ٨ ځڄ أٙقجده وٵوً هيث ثٽ٪ڂټ ٱٍ ثٽٚٗر أَٞج 

   
 دجح ځج أځٌ ثٔځجٿ ځڄ ثٽضنٲُٰ ٱٍ ثٽٚٗر 

   
دڄ أدٍ مجٽو ٩نڄ ٵنُِ ٩نڄ أدنٍ ځْن٪ىه       أمذٌڅج ؽ٪ٲٌ دڄ ٩ىڃ ثڅج إّڂج٩ُټ[  0037]  

ؽجء ًؽنټ إٽنً ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱٶنجٻ َنج ًّنىٻ ثهلل وثهلل ثڅنٍ           ثْڅٚجًٌ ٵجٻ 
ْصأمٌ ٩ڄ ٙٗر ثٽٮوثر ځڂج ٢َُټ دچنج ٱُهنج ٱنٗڃ ٱڂنج ًأَنش ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ          

         ً دجٽچنجُ   إٔو ٭ٞذج ٱٍ ځى٦٩ز ځچنه َىځتني ٱٶنجٻ أَهنج ثٽچنجُ ثڃ ځنچٺڀ ځچٲنٌَڄ ٱڂنڄ ٙنپ
 ٱپُضؾىٍ ٱئڃ ٱُهڀ ثٽٺذٌُ وثٽٞ٪ُٰ وىو ثٽقجؽز  

   
ٹنجڃ ثٽچذنٍ   أمذٌڅج هجٕڀ دڄ ثٽٶجّڀ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ٵضجهر ٵجٻ ّڂ٪ش أڅْج َٶنىٻ  [  0041]  

 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أمٰ ثٽچجُ ٙٗر ٱٍ صڂجٿ 
   

 دجح ځضً َٶىٿ ثٽچجُ إىث أٵُڂش ثٽٚٗر 
   
ٿ ٵجٻ ٹضخ إٽٍ َقًُ دنڄ أدنٍ ٹغُنٌ ٩نڄ ٩ذنو      أمذٌڅج وهخ دڄ ؽٌٌَ عچج هٖج[  0040]  

أڃ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ إىث څنىهٌ ٽپٚنٗر ٱنٗ        ثهلل دڄ أدٍ ٵضجهر ٩ڄ أدُه 
 صٶىځىث فضً صٌوڅٍ  

   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅنج هڂنجٿ عچنج َقُنً دنڄ أدنٍ ٹغُنٌ فنوعچج ٩ذنو ثهلل دنڄ           [  0040]  

إىث أٵُڂنش ثٽٚنٗر ٱنٗ صٶىځنىث     ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٵنجٻ   أدٍ ٵضجهر ثڃ أدجڇ فوعه ثڃ ثٽچذٍ ٙپً 
 فضً صٌوڅٍ  

   
 دجح ٱٍ إٵجځز ثٽٚٲىٯ 

   
فوعچج هجٕڀ دڄ ثٽٶجّڀ وّ٪ُو دنڄ ٩نجځٌ ٩نڄ ٕن٪ذز ٩نڄ ٵضنجهر ٩نڄ أڅنِ ٵنجٻ          [  0041]  

ّننىوث ٙننٲىٱٺڀ ٱننئڃ صْننىَز ثٽٚننٲىٯ ځننڄ صڂننجٿ     ٵننجٻ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ    
 ثٽٚٗر 

   
 ٰٚ ٱٍ ثٽٚٗر دجح ٱٞټ ځڄ َٚټ ثٽ

   
فننوعچج أدننى ثٽىٽُننو عچننج ٕنن٪ذز أمذٌڅننٍ ١پقننز دننڄ ځٚننٌٯ ٵننجٻ ّننڂ٪ش ٩ذننو       [  0042]  

ّنىوث  ثٽٌفڂڄ دڄ ٩ىّؾز ٩ڄ ثٽذٌثء دڄ ٩جٍح ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵنجٻ  
ٙٲىٱٺڀ ٖ صنضپٰ ٵپىدٺڀ ٵنجٻ وٹنجڃ َٶنىٻ إڃ ثهلل وځٗةٺضنه َٚنپىڃ ٩پنً ثٽٚنٰ ثْوٻ        
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 أو ثٽٚٲىٯ ثْوٻ  
   

 دجح ٱٍ ٱٞټ ثٽٰٚ ثْوٻ 
   
أمذٌڅج وهخ دڄ ؽٌٌَ عچج هٖجٿ ٩ڄ َقًُ ٩ڄ ځقڂو دنڄ إدنٌثهُڀ ٩نڄ مجٽنو     [  0043]  

أڃ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٹننجڃ َْننضٮٲٌ   دننڄ ځ٪ننوثڃ ٩ننڄ ٩ٌدننجٛ دننڄ ّننجًَز   
 ٽپٰٚ ثْوٻ عٗعج وٽپٰٚ ثٽغجڅٍ ځٌر 

   
ْٕنُخ ٩نڄ ٕنُذجڃ ٩نڄ َقُنً      أمذٌڅج ثٽقْڄ دڄ ٩پٍ عچج ثٽقْڄ دڄ ځىًّ ث[  0043]  

٩ڄ ځقڂو دڄ إدٌثهُڀ ٩ڄ مجٽو دڄ ځ٪وثڃ ٩ڄ ؽذٌُ دڄ څٲٌُ ٩ڄ ٩ٌدجٛ دڄ ّجًَز ٩ڄ 
 دچقىڇ  ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

   
 دجح ځڄ َپٍ ثٔځجٿ ځڄ ثٽچجُ 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩نڄ ث٩ْڂنٔ ٩نڄ ٩ڂنجًر دنڄ ٩ڂُنٌ ٩نڄ        [  0044]  

ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َڂْنـ       څٚنجًٌ ٵنجٻ   أدٍ ځ٪ڂٌ ٩ڄ أدٍ ځْ٪ىه ثْ
ځچجٹذچج ٱٍ ثٽٚٗر وَٶىٻ ٖ صنضپٲىث ٱضنضپٰ ٵپىدٺڀ ٽُپُچٍ ځچٺڀ أوٽنى ثْفنٗٿ وثٽچهنً عنڀ     

 ثٽيَڄ َپىڅهڀ عڀ ثٽيَڄ َپىڅهڀ ٵجٻ أدى ځْ٪ىه ٱأڅضڀ ثٽُىٿ إٔو ثمضٗٱج 
   
ٽنو ٩نڄ أدنٍ ځ٪ٖنٌ ٩نڄ      أمذٌڅج ٍٹٌَنج دنڄ ٩نوٌ عچنج َََنو دنڄ ًٍَن٨ ٩نڄ مج        [  0045]  

إدٌثهُڀ ٩ڄ ٩پٶڂز ٩ڄ ٩ذو ثهلل ٩ى دڄ ځْ٪ىه ٵجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ      
ٽُپچننٍ ځننچٺڀ أوٽننى ثْفننٗٿ وثٽچهننً عننڀ ثٽننيَڄ َپننىڅهڀ عننڀ ثٽننيَڄ َپننىڅهڀ وٖ صنضپٲننىث ٱضنضپننٰ 

 ٵپىدٺڀ وإَجٹڀ وهىٕجس ثّْىثٳ ٵجٻ ثٽهىٕجس ثٖؽضڂج٧  
   

 دجح أٌ ٙٲىٯ ثٽچْجء أٱٞټ 
   
أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ٩ڄ دڄ ٩ؾٗڃ ٩ڄ أدُه ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩نڄ ثٽچذنٍ ٙنپً    [  0046]  

مُننٌ ٙننٲىٯ ثٽٌؽننجٻ أوٽهننج وٕننٌهج آمٌهننج ومُننٌ ٙننٲىٯ ثٽچْننجء   ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٵننجٻ 
 آمٌهج وٌٕهج أوٽهج 

   
 دجح أٌ ثٽٚٗر ٩پً ثٽڂچجٱٶُڄ أعٶټ 

   
٩ننڄ ٩ذننو ثهلل دننڄ أدننٍ  أمذٌڅننج ّنن٪ُو دننڄ ٩ننجځٌ عچننج ٩ٚننذز ٩ننڄ أدننٍ إّننقجٳ  [  0047]  

ٙپً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٙٗر ثٽٚذـ عڀ ثٵذټ دٌُٚ ٩ڄ أدٍ دڄ ٹ٪خ ٵجٻ 
٩پُچج دىؽهه ٱٶجٻ إٔجهو ٱنٗڃ ٵنجٽىث ٖ ٱٶنجٻ إٔنجهو ٱنٗڃ ٱٶنجٽىث ٖ ٽچٲنٌ ځنڄ ثٽڂچنجٱٶُڄ ٽنڀ           
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َٖننهووث ثٽٚننٗر ٱٶننجٻ إڃ هننجصُڄ ثٽٚننٗصُڄ أعٶننټ ثٽٚننٗر ٩پننً ثٽڂچننجٱٶُڄ وٽننى َ٪پڂننىڃ ځننج  
ٱُهڂج ْصىهڂج وٽى فذىث ٵجٻ أدى ځقڂو ٩ذنو ثهلل دنڄ أدنٍ دٚنٌُ ٵنجٻ فنوعچٍ أدنٍ ٩نڄ أدنٍ          

 ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وّڂ٪ضه ځڄ أدٍ  
   
أمذٌڅج أدى ٭ْجڃ عچج ٍهٌُ ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ أدنٍ دٚنٌُ ٩نڄ    [  0050]  

 ځغټ ىٽٸ أدُه ٩ڄ أدٍ دڄ ٹ٪خ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ ّ٪ُو دنڄ أدنٍ ٩ٌودنز ٩نڄ مجٽنو دنڄ ځُڂنىڃ ٩نڄ         [  0050]  

أدٍ إّقجٳ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ أدٍ دٌُٚ ٩ڄ أدُنه ٩نڄ أدنٍ دنڄ ٹ٪نخ ٩نڄ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل         
 ځغپه  ٩پُه وّپڀ 

   
أمذٌڅج ثٽقْڄ دڄ ثٽٌد٨ُ عچج أدى ثْفىٗ ٩ڄ ث٩ْڂٔ ٩ڄ أدٍ ٙنجٽـ ٩نڄ   [  0051]  

ثڅننه ٽننُِ ځننڄ ٙننٗر أعٶننټ ٩پننً   ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ   أدننٍ هٌَننٌر ٵننجٻ ٵننجٻ 
 ثٽڂچجٱٶُڄ ځڄ ٙٗر ثٽ٪ٖجء ثِمٌر وٙٗر ثٽٲؾٌ وٽى َ٪پڂىڃ ځج ٱُهڂج ْصىهڂج وٽى فذىث  

   
 دجح ٱُڂڄ صنپٰ ٩ڄ ثٽٚٗر 

   
أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ٩ڄ دڄ ٩ؾٗڃ ٩ڄ أدُه ٩ڄ أدنٍ هٌَنٌر ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ      [  0052]  

ٽٶننو هڂڂننش ثڃ آځننٌ ٱضُننجڅٍ ٱُؾڂ٪ننىث ف٢ذننج ٱنناځٌ ًؽننٗ َٚننپٍ ُننه وّننپڀ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پ
دجٽچجُ عڀ أمجٽٰ إٽً أٵىثٿ َضنپٲىڃ ٩ڄ هيڇ ثٽٚٗر ٱأفٌٳ ٩پُهڀ دُىصهڀ ٽنى ٹنجڃ ٩ٌٵنج    

 ّڂُچج أو ځٌځجصُڄ فْچضُڄ ٽٖهووهڂج وٽى َ٪ڂپىڃ ځج ٱُهڂج ْصىهڂج وٽى فذىث  
   

 ٲٌ دجح ثٽٌمٚز ٱٍ صٌٷ ثٽؾڂج٩ز إىث ٹجڃ ځ٢ٌ ٱٍ ثٽْ
   
أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج فڂو دڄ ٍَو ٩ڄ أَنىح ٩نڄ څنجٱ٨ ٩نڄ دنڄ ٩ڂنٌ       [  0053]  

أڅه څَٻ دٞؾچجڃ ٱٍ ٽُپز دجًهر ٱأځٌ ځچجهَج ٱچجهي ثٽٚٗر ٱٍ ثٽٌفجٻ عنڀ أمذنٌ أڃ ثٽچذنٍ    
ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٹنجڃ إىث ٹنجڃ ٱنٍ ّنٲٌ ٱنٍ ٽُپنز دنجًهر أو ثٽڂ٢نٌ أځنٌ ځچجهَنج ٱچنجهي             

 فجٻ ٱٚپً ثٽٚٗر ٱٍ ثٽٌ
   

 دجح ٱٍ ٱٞټ ٙٗر ثٽؾڂج٩ز 
   
ٵپش ٽْ٪ُو دنڄ ثٽڂْنُخ   أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ أمذٌڅج هثوه دڄ أدٍ هچو ٵجٻ [  0054]  

ًؽننټ ٙننپً ٱننٍ دُضننه عننڀ أهًٷ ثٔځننجٿ وهننى َٚننپٍ أَٚننپٍ ځ٪ننه ٵننجٻ څ٪ننڀ ٵپننش دأَضهڂننج      
٩پُنه  َقضْخ ٵجٻ دجٽضٍ ٙنپً ځن٨ ثٔځنجٿ ٱنئڃ أدنج هٌَنٌر فنوعچج ثڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل          
 وّپڀ ٵجٻ ٙٗر ثٽٌؽټ ٱٍ ثٽؾڂ٨ُ صََو ٩پً ٙٗصه وفوڇ دٞ٪ج و٩ٌَٖڄ ؽَءث  
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أمذٌڅج ځْوه عچج َقًُ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل فوعچٍ څنجٱ٨ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل ثڃ ًّنىٻ ثهلل     [  0055]  

ٙننٗر ثٽٌؽننټ ٱننٍ ؽڂج٩ننز صََننو ٩پننً ٙننٗصه وفننوڇ ّننذ٪ج       ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٵننجٻ   
 و٩ٌَٖڄ هًؽز  

   
 ثٽچْجء ٩ڄ ثٽڂْجؽو وٹُٰ َنٌؽڄ إىث مٌؽڄ   دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ځچ٨

   
أمذٌڅج ځقڂنو دنڄ َىّنٰ عچنج ثْوٍث٩نٍ فنوعچٍ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ ّنجٽڀ ٩نڄ دنڄ            [  0056]  

إىث ثّضأىڅش أفوٹڀ ٍوؽضه إٽً ثٽڂْؾو ٱٗ ٩ڂٌ ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
 َڂچ٪هج  

   
دنٍ ّنپڂز ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر      أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج ځقڂو دڄ ٩ڂٌو ٩نڄ أ [  0057]  

ٖ صڂچ٪ننىث إځننجء ثهلل ځْننجؽو ثهلل وٽُنننٌؽڄ إىث  ٵننجٻ ٵننجٻ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ  
 مٌؽڄ صٲٗس 

   
دئّنچجه هنيث ثٽقنوَظ ٵنجٻ ٵنجٻ      أمذٌڅج ّن٪ُو دنڄ ٩نجځٌ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ٩ڂنٌو        [  0057]  

 ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ثٽضٲپز ثٽضٍ ٖ ١ُخ ٽهج 
   

 ٚٗر دجح إىث فٌٞ ثٽ٪ٖجء وأٵُڂش ثٽ
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ هٖجٿ ٩ڄ أدُه ٩نڄ ٩جةٖنز ٵجٽنش ٵنجٻ     [  0061]  

 إىث و٨ٝ ثٽ٪ٖجء وفٌٞس ثٽٚٗر ٱجدوووث دجٽ٪ٖجء ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج ّٲُجڃ دڄ ٩ُُچز وّپُڂجڃ دنڄ ٹغُنٌ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ     [  0060]  

إىث فٞننٌ ثٽ٪ٖننجء وأٵُڂننش ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٵننجٻ  ٩ننڄ أڅننِ دننڄ ځجٽننٸ ثڃ
 ثٽٚٗر ٱجدوووث دجٽ٪ٖجء 

   
 دجح ٹُٰ َڂٍٖ إٽً ثٽٚٗر 

   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج دڄ ٩ُُچنز ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ ثٽڂْنُخ ٩نڄ أدنٍ          [  0060]  

وأصىهنج   إىث أصُنضڀ ثٽٚنٗر ٱنٗ صأصىهنج صْن٪ىڃ     هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ     
 صڂٖىڃ و٩پُٺڀ دجٽْٺُچز ٱڂج أهًٹضڀ ٙپىث وځج ٱجصٺڀ ٱأصڂىث  

   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج ٕ٪ذجڃ ٩ڄ َقًُ دڄ أدٍ ٹغٌُ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ أدنٍ ٵضنجهر   [  0061]  

إىث أصُنضڀ إٽنً ثٽٚنٗر ٱ٪پنُٺڀ دجٽْنٺُچز      ٩ڄ أدُه ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ    
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 ٱأصڂىث   ٱڂج أهًٹضڀ ٱٚپىث وځج ّذٶضڀ
   

 دجح ٱٍ ٱٞټ ثٽن٢ج إٽً ثٽڂْجؽو 
   
أمذٌڅج َََو دڄ هنجًوڃ عچنج ثٽضُڂنٍ ٩نڄ أدنٍ ٩غڂنجڃ ٩نڄ أدنٍ دنڄ ٹ٪نخ ٵنجٻ            [  0062]  

ٹنجڃ ًؽنټ دجٽڂوَچننز ٖ أ٩پنڀ دجٽڂوَچننز ځنڄ َٚننپً إٽنً ثٽٶذپنز أد٪ننو ځچنَٖ ځننڄ ثٽڂْنؾو ځچننه         
ثدض٪ش فڂجًث صٌٹذه  وٹجڃ َٖهو ثٽٚپىثس ځ٨ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶُټ ٽه ٽى

ٱٍ ثٽٌځٞجء وثٽ٦پڂجء ٵجٻ وثهلل ځج ٌَْڅٍ أڃ ځچَٽنٍ َپنَٳ ثٽڂْنؾو ٱنأمذٌ ثٽچذنٍ ٙنپً       
ثهلل ٩پُننه وّننپڀ دننيٽٸ ٱْننأٽه ٩ننڄ ىٽننٸ ٱٶننجٻ َننج ًّننىٻ ثهلل ٹُڂننج َٺضننخ أعننٌٌ وم٢جَننجٌ       
وًؽى٩ٍ إٽً أهپٍ وإٵذجٽٍ وإهدجًٌ أو ٹڂنج ٵنجٻ ٱٶنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ        

 ىٽٸ ٹپه وأ٢٩جٷ ځج ثفضْذش أؽڂ٨ أو ٹڂج ٵجٻ  أڅ٢جٷ ثهلل
   

 دجح ٱٍ ٙٗر ثٽٌؽټ مپٰ ثٽٰٚ وفوڇ 
   
أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ذو ثهلل عچج أدى ٍدُنو هنى ٩ذغنٌ دنڄ ثٽٶجّنڀ ٩نڄ فٚنُڄ ٩نڄ         [  0063]  

أمي دُوٌ ٍَجه دڄ أدٍ ثٽؾ٪و ٱأٵجځچٍ ٩پً ُٕل ځڄ دچٍ أّو َٶجٻ ٽنه  هٗٻ دڄ َْجٯ ٵجٻ 
فوعچٍ هيث وثٽٌؽټ َْڂ٨ أڅه ًأي ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ  وثدٚز دڄ ځ٪ذو ٱٶجٻ 

وٵو ٙپً مپٲه ًؽنټ وٽنڀ َضٚنټ دجٽٚنٲىٯ ٱنأځٌڇ ًّنىٻ ثهلل ثڃ َ٪ُنو ثٽٚنٗر ٵنجٻ أدنى           
ځقڂو ٹجڃ أفڂو دڄ فچذټ َغذش فنوَظ ٩ڂنٌوث دنڄ ځنٌر وأڅنج ثىهنخ إٽنً فنوَظ َََنو دنڄ           

 ٍَجه دڄ أدٍ ثٽؾ٪و 
   
ثهلل دڄ هثوه عچج َََو دڄ ٍَجه ٩نڄ ٩ذُنو دنڄ أدنٍ ثٽؾ٪نو      أمذٌڅج ځْوه عچج ٩ذو [  0064]  

ثڃ ًؽٗ ٙپً مپٰ ثٽٚٲىٯ وفوڇ ٱنأځٌڇ  ٩ڄ ٍَجه دڄ أدٍ ثٽؾ٪و ٩ڄ وثدٚز دڄ ځ٪ذو 
 ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثڃ َ٪ُو ٵجٻ أدى ځقڂو أٵىٻ دهيث  

   
أدنٍ   أمذٌڅج ٩ذُنو ثهلل دنڄ ٩ذنو ثٽڂؾُنو عچنج ځجٽنٸ ٩نڄ إّنقجٳ دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ           [  0065]  

ثڃ ؽوصنه ځپُٺنز ه٩نش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٽ٢٪نجٿ         ١پقز ٩ڄ أڅِ دنڄ ځجٽنٸ   
ٙچ٪ضه ٱأٹټ عنڀ ٵنجٻ ٵىځنىث ٱٓٙنپٍ دٺنڀ ٵنجٻ أڅنِ ٱٶڂنش إٽنً فٚنٌُ ٽچنج ٵنو أّنىه ځنڄ               
١ننىٻ ځننج ٽننذِ ٱچٞننقضه دڂننجء ٱٶننجٿ ٩پُننه ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ وٙننٲٲش ثڅننج     

 ٽچج ًٹ٪ضُڄ عڀ ثڅٌٚٯ وثٽُضُڀ وًثءڇ وثٽ٪ؾىٍ وًثءڅج ٱٚپً 
   

 دجح ٵوً ثٽٶٌثءر ٱٍ ثٽ٦هٌ 
   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فڂجه عچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ ځچٚنىً دنڄ ٍثىثڃ ٩نڄ ثٽىٽُنو أدنٍ      [  0066]  

أڃ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٹننجڃ َٶننىٿ ٱننٍ    دٖننٌ ٩ننڄ أدننٍ ثٽٚننوَٴ ٩ننڄ أدننٍ ّنن٪ُو    
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ً ٵنوً ثٽچٚنٰ ځنڄ ىٽنٸ     ثٽٌٹ٪ضُڄ ثْوٽُُڄ ځڄ ثٽ٦هٌ ٵوً عٗعُڄ آَز وٱنٍ ثْمنٌَُڄ ٩پن   
 وٱٍ ثٽ٪ٌٚ ٩پً ٵوً ثْمٌَُڄ ځڄ ثٽ٦هٌ وٱٍ ثْمٌَُڄ ٩پً ٵوً ثٽچٰٚ ځڄ ىٽٸ 

   
أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ عچج هُٖڀ ٩ڄ ځچٚىً ٩ڄ ثٽىٽُنو أدنٍ دٖنٌ ٩نڄ أدنٍ      [  0067]  

 دچقىڇ وٍثه ٱُه ٵوً ٵٌثءر أٽڀ صچََټ ثٽْؾور ثٽٚوَٴ ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو 
   
و ثٽ٢ُجٽْنٍ عچننج فڂننجه دنڄ ّننپڂز ٩ننڄ ّنڂجٷ دننڄ فننٌح ٩ننڄ    أمذٌڅنج أدننى ثٽىٽُنن [  0071]  

ثڃ ثٽچذنٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّنپڀ ٹننجڃ َٶننٌأ ٱنٍ ثٽ٦هننٌ وثٽ٪ٚننٌ دجٽْننڂجء    ؽنجدٌ دننڄ ّننڂٌر  
 وثٽ٢جًٳ وثٽْڂجء ىثس ثٽذٌوػ 

   
 دجح ٹُٰ ثٽ٪ڂټ دجٽٶٌثءر ٱٍ ثٽ٦هٌ وثٽ٪ٌٚ  

   
دنڄ أدنٍ ٵضنجهر ٩نڄ     أمذٌڅج أدى ثٽڂٮٌُر عچج ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ َقُنً ٩نڄ ٩ذنو ثهلل    [  0070]  

ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٹنجڃ َٶنٌأ دنأٿ ثٽٶنٌآڃ وّنىًصُڄ ځ٪هڂنج ٱنٍ ثٽنٌٹ٪ضُڄ          أدُه 
ثْوٽُُڄ ځڄ ٙٗر ثٽ٦هٌ وٙٗر ثٽ٪ٌٚ وَْڂ٪چج ثَِز أفُجڅنج وٹنجڃ ٢َنىٻ ٱنٍ ثٽٌٹ٪نز      

 ثْوٽً  
   
 دئّچجهڇ څقىڇ  أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ َقًُ [  0070]  
   
مذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅنج هڂنجٿ عچنج َقُنً دنڄ أدنٍ ٹغُنٌ فنوعچج ٩ذنو ثهلل دنڄ           أ[  0071]  

أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َٶٌأ ٱٍ ثٽٌٹ٪ضُڄ ثْوٽُُڄ ځنڄ  أدٍ ٵضجهر أڃ أدجڇ فوعه 
ٙٗر ثٽ٦هٌ دأٿ ٹضنجح وّنىًصُڄ وٱنٍ ثْمنٌَُڄ دنأٿ ثٽٺضنجح وٹنجڃ َْنڂ٪چج ثَِنز وٹنجڃ           

٢ُټ ٱٍ ثٽغجڅُز وهٺيث ٱٍ ٙٗر ثٽ٪ٌٚ وهٺيث ٱٍ ٙٗر ٢َُټ ٱٍ ثٽٌٹ٪ز ثْوٽً ځج ٖ َ
 ثٽٮوثر 

   
 دجح ٱٍ ٵوً ثٽٶٌثءر ٱٍ ثٽڂٮٌح 

   
أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ ٩ڂٌ ثڅج َىڅِ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ٩ذُنو ثهلل دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ     [  0072]  

ثڅهننج ّننڂ٪ش ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ َٶننٌأ ٱننٍ   ٩ضذننز ٩ننڄ دننڄ ٩ذننجُ ٩ننڄ أٿ ثٽٲٞننټ  
 س ثٽڂٮٌح دجٽڂٌّٗ

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ فوعچج دڄ ٩ُُچنز ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ؽذُنٌ        [  0073]  

 ّڂ٨ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶٌأ ٱٍ ثٽڂٮٌح دجٽ٢ىً  دڄ ځ٢٪ڀ ٩ڄ أدُه ثڅه 
   

 دجح ٵوً ثٽٶٌثءر ٱٍ ثٽ٪ٖجء 
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 أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ ٕ٪ذز ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ هَچجً ٩ڄ ؽنجدٌ دنڄ ٩ذنو ثهلل   [  0074]  

ثڃ ځ٪جى ٹجڃ َٚپٍ ځ٨ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ عڀ َأصٍ ٵىځنه ٱُٚنپٍ دهنڀ ٱؾنجء     
ىثس ٽُپز ٱٚپً ثٽ٪ضڂز وٵنٌأ ثٽذٶنٌر ٱؾنجء ًؽنټ ځنڄ ثْڅٚنجً ٱٚنپً عنڀ ىهنخ ٱذپٮنه ثڃ           
ځ٪جىث َچجٻ ځچه ٱٖٺً ىٽٸ إٽً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل  

جصچج ٱجصچج أو ٱضجڅج ٱضجڅج ٱضجڅنج عنڀ أځنٌڇ دْنىًصُڄ ځنڄ وّن٠ ثٽڂٲٚنټ        ٩پُه وّپڀ ٽڂ٪جى ٱجصچج ٱ
 ٵجٻ أدى ځقڂو څأمي دهيث  

   
 دجح ٵوً ثٽٶٌثءر ٱٍ ثٽٲؾٌ 

   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ٍَنجه دنڄ ٩ٗٵنز ٵنجٻ ّنڂ٪ش ٩ڂنٍ َٶنىٻ ثڅنه         [  0075]  

ثٽٚنذـ وثٽچننټ    ٙپً ځ٨ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱْڂ٪ه َٶٌأ ٱٍ إفوي ثٽٌٹ٪ضُڄ ځڄ
 دجّٶجس ٵجٻ ٕ٪ذز وّأٽضه ځٌر أمٌي ٵجٻ ّڂ٪ضه َٶٌأ دٶجٯ  

   
ّنڂ٪ش  أمذٌڅج ٵذُٞز عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ٍَجه دڄ ٩ٗٵز ٩ڄ ٵ٢ذز دڄ ځجٽنٸ ٵنجٻ   [  0076]  

ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶٌأ ٱٍ ثٽٲؾٌ ٱٍ ثٽٌٹ٪ز ثْوٽنً   وثٽچننټ دجّنٶجس ٽهنج ١پن٨      
 څُٞو آل   

   
ى څ٪ُڀ ثٽڂْ٪ىهٌ ٩ڄ ثٽىٽُنو دنڄ ّن٨ٌَ ٩نڄ ٩ڂنٌو دنڄ فٌَنظ أڅنه         أمذٌڅج أد[  0077]  

ّننڂ٨ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ َٶننٌأ ٱننٍ ٙننٗر ثٽٚننذـ إىث ثٽٖننڂِ ٹننىًس ٱپڂننج   
 ثڅضهٍ إٽً هيڇ ثَِز   وثٽپُټ إىث ٩ْ٪ِ آل ؽ٪پش أٵىٻ ٱٍ څٲٍْ ځج ثٽپُټ إىث ٩ْ٪ِ 

   
 دچقىڇ  و دڄ فٌَظ مذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج ځْ٪ٌ ٩ڄ ثٽىٽُو ٩ڄ ٩ڂٌ[  0077]  
   
همپنش ځن٨   أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ عچج ٩ىٯ ٩نڄ ّنُجً دنڄ ّنٗځز ٱٶنجٻ ٵنجٻ       [  0111]  

أدٍ ٩پٍ أدنٍ دنٌٍر ثّْنپڂٍ وهنى ٩پنً ٩پىَنز ځنڄ ٵٚنخ ٱْنأٽه أدنٍ ٩نڄ وٵنش ٙنٗر              
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ ٹجڃ َٚپٍ ثٽهؾٌُ ثٽضٍ صو٩ىڃ ثٽ٦هنٌ إىث هفٞنش   

ٌ عڀ َچ٢پٴ أفوڅج إٽنً أهپنه ٱنٍ أٵٚنً ثٽڂوَچنز وثٽٖنڂِ فُنز        ثٽٖڂِ وٹجڃ َٚپٍ ثٽ٪ٚ
ٵجٻ وڅُْش ځج ىٹٌ ٱٍ ثٽڂٮٌح وٹجڃ َْضقخ ثڃ َؤمٌ ځنڄ ٙنٗر ثٽ٪ٖنجء ثٽضنٍ صنو٩ىڃ      
ثٽ٪ضڂننز وٹننجڃ َچٚننٌٯ ځننڄ ٙننٗر ثٽٚننذـ وثٽٌؽننټ َ٪ننٌٯ ؽپُْننه وٹننجڃ َٶننٌأ ٱُهننج ځننڄ   

 ثٽْضُڄ إٽً ثٽڂجةز 
   

  دجح ٹٌثهُز ًٱ٨ ثٽذٌٚ إٽً ثٽْڂجء ٱٍ ثٽٚٗر
   
أمذٌڅج إّڂج٩ُټ دنڄ مپُنټ عچنج ٩پنٍ دنڄ ځْنپڀ ثڅنج ث٩ْڂنٔ ٩نڄ ثٽڂْنُخ دنڄ            [  0110]  
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همننټ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ  ًثٱنن٨ ٩ننڄ صڂننُڀ دننڄ ١ٌٱننز ٩ننڄ ؽننجدٌ دننڄ ّننڂٌر ٵننجٻ    
ثٽڂْننؾو وٵننو ًٱ٪ننىث أدٚننجًهڀ ٱننٍ ثٽٚننٗر إٽننً ثٽْننڂجء ٱٶننجٻ ٽضچننضهڄ أو ٖ صٌؽنن٨ إٽننُٺڀ      

 أدٚجًٹڀ 
   
ڃ دڄ ځقڂنو دنڄ دٖنٌ ٩نڄ ّن٪ُو ٩نڄ ٵضنجهر ٩نڄ أڅنِ ٩نڄ ثٽچذنٍ            أمذٌڅج ٩غڂج[  0110]  

ځنج دنجٻ أٵنىثٿ ٌَٱ٪نىڃ أدٚنجًهڀ إٽنً ثٽْنڂجء ٱنٍ ٙنٗصهڀ          ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثڅنه ٵنجٻ   
 ٱجٕضو ٵىٽه ٱٍ ىٽٸ فضً ٵجٻ ٽضچضهڄ ٩ڄ ىٽٸ أو ٽُن٢ٲڄ ثهلل أدٚجًٹڀ 

   
 دجح ثٽ٪ڂټ ٱٍ ثٽٌٹى٧  

   
ُټ عچنج أدنى َ٪ٲنىً ثٽ٪ذنوٌ فنوعچٍ ځٚن٪خ       أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج إّنٌثة [  0111]  

ٹجڃ دچى ٩ذنو ثهلل دنڄ ځْن٪ىه إىث ًٹ٪نىث ؽ٪پنىث أَنوَهڀ دنُڄ أٱننجىهڀ ٱٚنپُش          دڄ ّ٪و ٵجٻ 
إٽً ؽچخ ّ٪و ٱٚچ٪ضه ٱٌٞح َوٌ ٱپڂج ثڅٌٚٯ ٵجٻ َنج دچنٍ ثٝنٌح دُنوٷ ًٹذضُنٸ عنڀ       
ث ٱ٪پضه ځٌر أمٌي د٪و ىٽٸ ٱٚپُش إٽً ؽچذه ٱٌٞح َوٌ ٱپڂج ثڅٌٚٯ ٵجٻ ٹچج څٲ٪ټ هي

 وأځٌڅج ثڃ څٌٞح دجْٹٰ ٩پً ثٽٌٹخ 
   
دئّنچجهڇ  فوعچج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ إّنٌثةُټ ٩نڄ أدنٍ إّنقجٳ ٩نڄ ځٚن٪خ       [  0111]  

 څقىڇ  
   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو عچج هڂجٿ عچج ٢٩جء دنڄ ثٽْنجةخ ٩نڄ ّنجٽڀ ثٽذنٌثه ٵنجٻ وٹنجڃ        [  0112]  

ڀ ٙٗر ًّنىٻ ثهلل  ثٖ أٙپٍ دٺ٩چوٌ أوعٴ ځڄ څٲٍْ ٵجٻ ٵجٻ ٽچج أدى ځْ٪ىه ثْڅٚجًٌ 
ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ ٱٺذنٌوث وًٹن٨ ووٝن٨ َوَنه ٩پنً ًٹذضُنه وٱنٌػ دنُڄ أٙنجد٪ه             

 فضً ثّضٶٌ ٹټ ٍٕء ځچه  
   

 دجح ځج َٶجٻ ٱٍ ثٽٌٹى٧  
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ َََو ثٽڂٶٌٌ عچج ځىًّ دڄ أَنىح فنوعچٍ ٩ڂنٍ إَنجُ دنڄ      [  0113]  

  ٱْنذـ دجّنڀ ًدنٸ ثٽ٪٦نُڀ آل ٵنجٻ ٽچنج       ٽڂنج څَٽنش   ٩ڂٌ ٵنجٻ ّنڂ٪ش ٩ٶذنز دنڄ ٩نجځٌ َٶنىٻ       
ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ثؽ٪پىهننج ٱننٍ ًٹننى٩ٺڀ ٱپڂننج څَٽننش   ّننذـ ثّننڀ ًدننٸ       

 ث٩ْپً آل ٵجٻ ثؽ٪پىهج ٱٍ ّؾىهٹڀ  
   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ ٕن٪ذز ٩نڄ ّنپُڂجڃ ٩نڄ ثٽڂْنضىًه ٩نڄ ٙنپز دنڄ         [  0114]  

ڀ ىثس ٽُپننز وٹننجڃ َٶننىٻ ٱننٍ  ثڅننه ٙننپً ځنن٨ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپ  ٍٱننٌ ٩ننڄ فيَٲننز  
ًٹى٩ه ّذقجڃ ًدٍ ثٽ٪٦ُڀ وٱٍ ّؾىهڇ ّذقجڃ ًدٍ ث٩ْپً وځنج َنأصٍ ٩پنً آَنز ًفڂنز      

 ثٖ وٵٰ ٩چوهج ٱْأٻ وځج َأصٍ ٩پً آَز ٩يثح ثٖ ص٪ىى  



   

 

 

 

Page 190 of 254 

 

ل سنن الدارمي
ّ

 النجلد األو

   
 دجح ثٽضؾجٱٍ ٱٍ ثٽٌٹى٧  

   
أمذٌڅنج إّنقجٳ دنڄ إدنٌثهُڀ عچنج أدنى ٩نجځٌ ثٽ٪ٶنوٌ عچنج ٱپنُـ دنڄ ّنپُڂجڃ ٩نڄ              [  0115]  

دڄ ّهټ ٵجٻ ثؽضڂ٨ ځقڂو دڄ ّپڂز وأدى أُّو وأدى فڂُنو وّنهټ دنڄ ّن٪و ٱنيٹٌوث       ٩ذجُ
ثڅج أ٩پڂٺڀ دٚنٗر ًّنىٻ ثهلل ٙنپً    ٙٗر ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ أدى فڂُو 

ثهلل ٩پُه وّپڀ أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٿ ٱٺذٌ وًٱ٨ َوَه عڀ ًٱن٨ َوَنه فنُڄ    
ه ٩پنً ًٹذضُنه ٹأڅنه ٵنجدٜ ٩پُهڂنج ووصنٌ َوَنه ٱچقجهڂنج         ٹذٌ ٽپٌٹى٧ عڀ ًٹ٨ ووٝن٨ َوَن  

 ٩ڄ ؽچذُه وٽڀ َٚىح ًأّه وٽڀ َٶچ٪ه  
   

 دجح ثٽٶىٻ د٪و ًٱ٨ ثٽٌأُ ځڄ ثٽٌٹى٧  
   
ٹنجڃ  أمذٌڅج مجٽو دڄ ځنپو عچج ځجٽنٸ ٩نڄ دنڄ ٕنهجح ٩نڄ ّنجٽڀ ٩نڄ أدُنه ٵنجٻ          [  0116]  

ُنه ٱنئىث ًٹن٨ ٱ٪نټ ځغنټ      ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ثٱضنضـ ثٽٚنٗر ًٱن٨ َوَنه فنيو ځچٺذ     
ىٽٸ وإىث ًٱ٨ ًأّه ځڄ ثٽٌٹى٧ ٱ٪ټ ځغټ ىٽٸ وٵجٻ ّڂ٨ ثهلل ٽڂنڄ فڂنوڇ ثٽپهنڀ ًدچنج وٽنٸ      

 ثٽقڂو وٖ َٲ٪ټ ىٽٸ ٱٍ ثٽْؾىه 
   
أمذٌڅج ٩غڂجڃ دنڄ ٩ڂنٌ ثڅنج ځجٽنٸ دنڄ أڅنِ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ ّنجٽڀ ٩نڄ دنڄ             [  0117]  

 ٽٸ ثٽقڂو  ځغپه ثٖ ثڅه ٵجٻ ًدچج و٩ڂٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽڂؾُو عچج ځجٽٸ ٩ڄ دڄ ٕنهجح ٩نڄ أڅنِ ٩نڄ ثٽچذنٍ      [  0101]  

 وإىث ٵجٻ ثٔځجٿ ّڂ٨ ثهلل ٽڂڄ فڂوڇ ٱٶىٽىث ًدچج وٽٸ ثٽقڂو ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثڅه ٵجٻ 
   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج ځقڂو دڄ ٩ڂٌو ٩نڄ أدنٍ ّنپڂز ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر       [  0100]  

إڅڂج ؽ٪نټ ثٔځنجٿ ٽُنأصڀ دنه ٱنئىث ٹذنٌ ٱٺذنٌوث وإىث        ٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ٵج
ًٹ٨ ٱجًٹ٪ىث وإىث ّؾو ٱجّؾووث وإىث ٵجٻ ّڂ٨ ثهلل ٽڂڄ فڂوڇ ٱٶىٽىث ثٽپهڀ ًدچج ٽٸ ثٽقڂو 

 وإىث ٙپً ٵجةڂج ٱٚپىث ٵُجځج وإىث ٙپً ؽجٽْج ٱٚپىث ؽپىّج أؽڂ٪ىڃ 
   
ڄ ّن٪ُو دنڄ أدنٍ ٩ٌودنز ٩نڄ ٵضنجهر ٩نڄ َنىڅِ دنڄ          أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ن [  0100]  

ثڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل   ؽذٌُ ٩ڄ ف٢جڃ دڄ ٩ذو ثهلل ثٽٌٵجٕنٍ ٩نڄ أدنٍ ځىّنً ثڅنه ٵنجٻ       
٩پُننه وّننپڀ م٢ذچننج ٱ٪پڂچننج ٙننٗصچج وّننڄ ٽچننج ّننچضچج ٵننجٻ أفْننذه ٵننجٻ إىث أٵُڂننش ثٽٚننٗر        

جٽُڄ آل  ٱٶىٽنىث  ٱپُؤځٺڀ أفوٹڀ ٱئىث ٹذٌ ٱٺذٌوث وإىث ٵجٻ   ٭ٌُ ثٽڂٮٞىح ٩پُهڀ وٖ ثٽٞن 
آځُڄ َؾذٺڀ ثهلل وإىث ٹذٌ وًٹ٨ ٱٺذٌوث وثًٹ٪ىث ٱئڃ ثٔځجٿ ٌَٹ٨ ٵذپٺڀ وٌَٱن٨ ٵنذپٺڀ ٵنجٻ    
څذٍ ثهلل ٱضپٸ دضپٸ وإىث ٵجٻ ّڂ٨ ثهلل ٽڂڄ فڂنوڇ ٱٶىٽنىث ثٽپهنڀ ًدچنج ٽنٸ ثٽقڂنو أو ٵنجٻ ًدچنج         

 ٽٸ ثٽقڂو ٱئڃ ثهلل ٵجٻ ٩پً ٽْجڃ څذُه ّڂ٨ ثهلل ٽڂڄ فڂوڇ  
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ج ځٌوثڃ دڄ ځقڂو عچج ّ٪ُو دنڄ ٩ذنو ثٽ٪ََنَ ٩نڄ ٢٩ُنز دنڄ ٵنُِ ٩نڄ         أمذٌڅ[  0101]  

ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ًٱ٨ ًأّه ځنڄ  ٵ٩َز ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو ثٽنوًٌ ٵجٻ 
ثٽٌٹى٧ ٵجٻ ًدچج ٽٸ ثٽقڂو ځټء ثٽْڂجوثس وثًْٛ وځټء ځج ٕنتش ځنڄ ٕنٍء د٪نو أهنټ      

ڀ ٖ ځنجڅ٨ ٽڂنج أ٢٩ُنش وٖ ځ٪٢نٍ ٽڂنج      ثٽغچجء وثٽڂؾو أفٴ ځج ٵجٻ ثٽ٪ذو وٹپچج ٽٸ ثٽ٪ذو ثٽپهن 
 ځچ٪ش وٖ َچٲ٨ ىث ثٽؾو ځچٸ ثٽؾو 

   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج ٩ذنو ثٽ٪ََنَ دنڄ أدنٍ ّنپڂز ٩نڄ ٩ڂنه ثٽڂجؽٖنىڃ         [  0102]  

ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙنپً  ٩ڄ ث٩ٌْػ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ أدٍ ًثٱ٨ ٩ڄ ٩پٍ دڄ أدٍ ١جٽخ ٵجٻ 
ٻ ّنڂ٨ ثهلل ٽڂنڄ فڂنوڇ ًدچنج ٽنٸ ثٽقڂنو ځنټء        ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ًٱ٨ ًأّه ځڄ ثٽٌٹنى٧ ٵنج  

ثٽْڂجوثس وثًْٛ وځټء ځج دُچهڂج وځټء ځج ٕتش ځڄ ٕنٍء د٪نو ٵُنټ ٽ٪ذنو ثهلل صأمني دنه       
 ٵجٻ ٖ وٵُټ ٽه صٶىٻ هيث ٱٍ ثٽٲٌَٞز ٵجٻ ٩ًْ وٵجٻ ٹپه ١ُخ  

   
 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ځذجهًر ثْةڂز دجٽٌٹى٧ وثٽْؾىه  

   
ٍ عچنج ثٽپُنظ دنڄ ّن٪ُو ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ٩ؾنٗڃ ٩نڄ          أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽْن [  0103]  

ځقڂو دڄ َقًُ دڄ فذجڃ ٩ڄ دڄ ځقٌََُ ٩ڄ ځ٪جوَز إڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ  
إڅننٍ ٵننو دننوڅش ٱننٗ صْننذٶىڅٍ دننجٽٌٹى٧ وٖ دجٽْننؾىه ٱننئڅٍ ځهڂننج أّننذٶٺڀ فننُڄ أًٹنن٨     ٵننجٻ 

 صوًٹىڅٍ فُڄ أًٱ٨ وځهڂج أّذٶٺڀ فُڄ أّؾو صوًٹىڅٍ فُڄ أًٱ٨ 
   
فوعچج هجٕڀ دڄ ثٽٶجّڀ عچج ٕن٪ذز ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ٍَنجه ٵنجٻ ّنڂ٪ش أدنج هٌَنٌر          [  0104]  

أځج َنٖنً أفنوٹڀ أو ٖ َنٖنً أفنوٹڀ إىث ًٱن٨      َٶىٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
 ًأّه ٵذټ ثٔځجٿ ثڃ َؾ٪ټ ثهلل ًأّه ًأُ فڂجًث وٙىًصه ٙىًر فڂجً  

   
ور عچج ثٽڂنضجً دڄ ٱپٲټ ٩ڄ أڅنِ دنڄ ځجٽنٸ    أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ عچج ٍثة[  0105]  

ثڃ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ فننغهڀ ٩پننً ثٽٚننٗر وڅهننجهڀ ثڃ َْننذٶىڇ إىث ٹننجڃ َننؤځهڀ      
دجٽٌٹى٧ وثٽْؾىه وثڃ َچٌٚٱىث ٵذنټ ثڅٚنٌثٱه ځنڄ ثٽٚنٗر وٵنجٻ إڅنٍ أًثٹنڀ ځنڄ مپٲنٍ          

 وأځجځٍ  
   

 دجح ثٽْؾىه ٩پً ّذ٪ز أ٦٩ڀ وٹُٰ ثٽ٪ڂټ ٱٍ ثٽْؾىه 
   
أمذٌڅج أدى ثٽچٌٞ هجٕڀ دڄ ثٽٶجّڀ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ هَچجً ٵجٻ ّنڂ٪ش   [ 0106]  

أځٌ څذُٺڀ ثڃ َْؾو ٩پً ّذ٪ز أ٦٩نڀ وأځنٌ ثڃ ٖ َٺنٰ    ١جوّج َقوط ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
ٕ٪ٌث وٖ عىدج ٵجٻ ٕن٪ذز وفوعچُنه ځنٌر أمنٌي ٵنجٻ أځنٌس دجٽْنؾىه وٖ أٹنٰ ٕن٪ٌث وٖ          

 عىدج  



   

 

 

 

Page 192 of 254 

 

ل سنن الدارمي
ّ

 النجلد األو

   
وَقُننً دننڄ فْننجڃ ٵننجٖ فننوعچج وهُننخ ٵننجٻ عچننج دننڄ   أمذٌڅننج ځْننپڀ دننڄ إدننٌثهُڀ[  0107]  

أځنٌس ثڃ أّنؾو ٩پنٍ    ١جوُ ٩ڄ أدُه ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
ّذ٪ز أ٦٩ڀ ثٽؾذهز ٵجٻ وهُخ وإٔجً دُوڇ إٽً أڅٲه وثٽُنوَڄ وثٽنٌٹذضُڄ وأ١نٌثٯ ثٽٶنوځُڄ     

 وٖ َٺٰ ثٽغُجح وٖ ثٽٖ٪ٌ 
   

 ًٛ إىث أًثه ثڃ َْؾو دجح أوٻ ځج َٶ٨ ځڄ ثٔڅْجڃ ٩پً ثْ
   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ عچج ٌَٕٸ ٩ڄ ٩جٙنڀ دنڄ ٹپُنخ ٩نڄ أدُنه ٩نڄ وثةنټ        [  0101]  

ًأَش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ّؾو ٨َٞ ًٹذضُنه ٵذنټ َوَنه وإىث    دڄ فؾٌ ٵجٻ 
 څهٜ ًٱ٨ َوَه ٵذټ ًٹذضُه  

   
ڄ ځقڂنو دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ     أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج ٩ذو ثٽ٪َََ دڄ ځقڂو ٩ن [  0100]  

ثٽقْڄ ٩ڄ أدٍ ثٽَڅجه ٩ڄ ث٩ٌْػ ٩ڄ أدنٍ هٌَنٌر ثڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ       
إىث ٙپً أفوٹڀ ٱٗ َذٌٷ ٹڂج َذٌٷ ثٽذ٪ٌُ وٽ٨ُٞ َوَه ٵذټ ًٹذضُنه ٵُنټ ٽ٪ذنو ثهلل ځنج     ٵجٻ 

 صٶىٻ ٵجٻ ٹپه ١ُخ وٵجٻ أهټ ثٽٺىٱز َنضجًوڃ ثْوٻ  
   

 ر ثٽٮٌثح دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ثٖٱضٌثٓ وڅٶٌ
   
أمذٌڅج هجٕڀ دڄ ثٽٶجّڀ وّ٪ُو دڄ ثٽٌد٨ُ ٵجٖ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ٵضجهر ٵجٻ ّنڂ٪ش  [  0100]  

ث٩ضنوٽىث ٱنٍ ثٽٌٹنى٧ وٖ َذْن٠     أڅِ دڄ ځجٽٸ َٶىٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ    
 أفوٹڀ ىًث٩ُه دْجٟ ثٽٺپخ 

   
صڂنُڀ دنڄ ځقڂنىه     أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ٩ڄ ٩ذو ثٽقڂُو دنڄ ؽ٪ٲنٌ ٩نڄ أدُنه ٩نڄ     [  0101]  

څهننً ًّننىٻ ثهلل ٩ننڄ ثٱضننٌثٓ ثٽْننذ٨ وڅٶننٌر  ٩ننڄ ٩ذننو ثٽننٌفڂڄ دننڄ ٕننذټ ثْڅٚننجًٌ ٵننجٻ  
 ثٽٮٌثح وثڃ َى١ڄ ثٽٌؽټ ثٽڂٺجڃ ٹڂج َى١ڄ ثٽذ٪ٌُ  

   
 دجح ثٽٶىٻ دُڄ ثٽْؾوصُڄ  

   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج ٍهُنٌ ٩نڄ ثٽ٪نٗء دنڄ ثٽڂْنُخ ٩نڄ ٩ڂنٌو دنڄ ځنٌر ٩نڄ           [  0102]  

ثڃ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٹننجڃ َٶننىٻ دننُڄ   ٩ننڄ فيَٲننز ١پقننز دننڄ َََننو ثْڅٚننجًٌ  
 ثٽْؾوصُڄ ًح ث٭ٲٌ ٽٍ ٱٶُټ ٽ٪ذو ثهلل صٶىٻ هيث ٵجٻ ًدڂج وًدڂج ّٺش  

   
 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ثٽٶٌثءر ٱٍ ثٽٌٹى٧ وثٽْؾىه  
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أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو عچج دڄ ٩ُُچنز ٩نڄ ّنپُڂجڃ دنڄ ّنقُڀ ٩نڄ إدنٌثهُڀ دنڄ         [  0103]  
ٹٖننٰ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ دُننه ٩ننڄ دننڄ ٩ذننجُ ٵننجٻ ٩ذننو ثهلل دننڄ ځ٪ذننو ٩ننڄ أ

ثٽْضجًر وثٽچجُ ٙٲىٯ مپٰ أدٍ دٺٌ ٱٶجٻ َج أَهج ثٽچجُ ثڅه ٽڀ َذٴ ځنڄ ځذٖنٌثس ثٽچذنىر    
ثٖ ثٽٌوَج ثٽٚجٽقز ٌَثهج ثٽڂْپڀ أو صٌي ٽه ثٖ ثڅٍ څهُنش ثڃ أٵنٌأ ًثٹ٪نج أو ّنجؽوث ٱأځنج      

 ثٽو٩جء ٱٶڂڄ ثڃ َْضؾجح ٽٺڀ  ثٽٌٹى٧ ٱ٪٦ڂىث ًدٺڀ وثځج ثٽْؾىه ٱجؽضهووث ٱٍ
   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج ّٲُجڃ دڄ ٩ُُچز وإّڂج٩ُټ دڄ ؽ٪ٲٌ ٩ڄ ّپُڂجڃ [  0104]  

دڄ ّقُڀ ٩ڄ إدٌثهُڀ دڄ ٩ذو ثهلل دنڄ ځ٪ذنو دنڄ ٩ذنجُ ٩نڄ أدُنه ٩نڄ دنڄ ٩ذنجُ ٵنجٻ ٵنجٻ            
 إڅننٍ څهُننش ثڃ ثٵننٌأ وأڅننج ًثٹنن٨ أو ّننجؽو ٱأځننج ثٽٌٹننى٧  ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ 

 ٱ٪٦ڂىث ٱُه ثٽٌح وثځج ثٽْؾىه ٱجؽضهووث ٱٍ ثٽو٩جء ٱٶڂڄ ثڃ َْضؾجح ٽٺڀ 
   

 دجح ٱٍ ثٽيٌ ٖ َضڀ ثٽٌٹى٧ وثٽْؾىه  
   
أمذٌڅج َ٪پً دڄ ٩ذو عچج ث٩ْڂٔ ٩نڄ ٩ڂنجًر هنى دنڄ ٩ڂُنٌ ٩نڄ أدنٍ ځ٪ڂنٌ         [  0105]  

ؽنټ  ٖ صؾٌَء ٙٗر ٖ َٶُڀ ثٽ٩ٌڄ أدٍ ځْ٪ىه ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
 ٱُهج ٙپذه ٱٍ ثٽٌٹى٧ وثٽْؾىه  

   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دنڄ ځىّنً عچنج ثٽىٽُنو دنڄ ځْنپڀ ٩نڄ ثْوٍث٩نٍ ٩نڄ َقُنً دنڄ            [  0106]  

أّنىأ  ٹغٌُ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ أدٍ ٵضجهر ٩نڄ أدُنه ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ         
  ٖ َننضڀ  ثٽچنجُ ّننٌٵز ثٽننيٌ َْننٌٳ ٙننٗصه ٵننجٽىث َنج ًّننىٻ ثهلل وٹُننٰ َْننٌٳ ٙننٗصه ٵننجٻ 

 ًٹى٩هج وٖ ّؾىههج  
   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُنو ثٽ٢ُجٽْنٍ عچنج هڂنجٿ عچنج إّنقجٳ دنڄ ٩ذنو ثهلل ٩نڄ ٩پنٍ دنڄ            [  0107]  

َقًُ دڄ مٗه ٩ڄ مٗه ٩ڄ أدُنه ٩نڄ ٩ڂنه ًٱج٩نز دنڄ ًثٱن٨ وٹنجڃ ًٱج٩نز وځجٽنٸ ثدچنٍ           
دُچڂج څقڄ ؽپنىُ فنىٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ       ًثٱ٨ أمىَڄ ځڄ أهټ دوً ٵجٽىث 

ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ؽجٽِ وڅقڄ ٕنٸ هڂنجٿ إى همنټ ًؽنټ ٱجّنضٶذټ ثٽٶذپنز       أو 
ٱٚپً ٱپڂج ٵًٞ ثٽٚٗر ؽجء ٱْنپڀ ٩پنً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ و٩پنً ثٽٶنىٿ         
ٱٶجٻ ًّىٻ ثهلل و٩پُٸ أًؽ٨ ٱٚنټ ٱئڅنٸ ٽنڀ صٚنټ ٱٌؽن٨ ثٽٌؽنټ ٱٚنپً وؽ٪پچنج څٌځنٴ          

   ٗ صه ؽنجء ٱْنپڀ ٩پنً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل      ٙٗصه ٖ څوًٌ ځج َ٪ُخ ځچهج ٱپڂنج ٵٞنً ٙن
٩پُه وّپڀ و٩پً ثٽٶىٿ ٱٶجٻ ٽه ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ و٩پُنٸ أًؽن٨ ٱٚنټ ٱئڅنٸ ٽنڀ        
صٚټ ٵجٻ هڂجٿ ٱٗ أهًٌ أځٌڇ ديٽٸ ځنٌصُڄ أو عٗعنج ٵنجٻ ثٽٌؽنټ ځنج أٽنىس ٱنٗ أهًٌ ځنج         

أفنوٹڀ   ٩ذش ٩پٍ ځنڄ ٙنٗصٍ ٱٶنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ إڅهنج ٖ صنضڀ ٙنٗر          
فضً َْذ٬ ثٽىٝىء ٹڂنج أځنٌڇ ثهلل ٩نَ وؽنټ ٱُٮْنټ وؽهنه وَوَنه إٽنً ثٽڂنٌٱٶُڄ وَڂْنـ           
دٌأّه وًؽپُه إٽً ثٽٺ٪ذُڄ عڀ َٺذٌ ثهلل وَقڂوڇ وَٶٌأ ځڄ ثٽٶٌآڃ ځج أىڃ ثهلل ٩َ وؽټ ٽنه  
ٱُه عڀ َٺذٌ ٱٌُٹ٨ ٱ٨ُٞ ٹٲُه ٩پً ًٹذضُه فضً ص٦ڂتڄ ځٲجٙپه وصْنضٌمٍ وَٶنىٻ ّنڂ٨    
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ٌ ٵجةڂج فضً َٶُڀ ٙپذه ٱُأمي ٹټ ٦٩ڀ ځأميڇ عڀ َٺذٌ ٱُْؾو ٱنُڂٺڄ  ثهلل ٽڂڄ فڂوڇ ٱُْضى
وؽهه ٵجٻ هڂجٿ وًدڂج ٵجٻ ؽذهضه ځڄ ثًْٛ فضنً ص٢ڂنتڄ ځٲجٙنپه وصْنضٌمٍ عنڀ َٺذنٌ       
ٱُْضىٌ ٵج٩وث ٩پً ځٶ٪وڇ وٙپذه ٱىٰٙ ثٽٚٗر هٺيث أًد٨ ًٹ٪نجس فضنً ٱن٫ٌ عنڀ ٵنجٻ      

 ٖ صضڀ ٙٗر أفوٹڀ فضً َٲ٪ټ ىٽٸ 
   

 ٽْؾىه دجح ثٽضؾجٱٍ ٱٍ ث
   
أمذٌڅج أدى څ٪نُڀ عچنج ؽ٪ٲنٌ دنڄ ٌَٵنجڃ عچنج َََنو دنڄ ثْٙنڀ ٩نڄ ځُڂىڅنز دچنش             [  0111]  

ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ّؾو ؽجٱً فضً ٌَي ځنڄ مپٲنه وٝنـ    ثٽقجًط ٵجٽش 
 إد٢ُه  

   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج ّٲُجڃ دڄ ٩ُُچز وإّنڂج٩ُټ دنڄ ٍٹٌَنج ٩نڄ ٩ذُنو      [  0110]  

ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل   ثهلل دنڄ ثْٙنڀ ٩نڄ ٩ڂنه َََنو دنڄ ثْٙنڀ ٩نڄ ځُڂىڅنز ٵجٽنش            ثهلل دڄ ٩ذو
 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ّؾو ؽجٱً فضً ٽى ٕجءس دهڂز صڂٌ صقضه ٽڂٌس  

   
فوعچج إّقجٳ دڄ إدٌثهُڀ عچج ځٌوثڃ عچج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ثْٙنڀ ٩نڄ     [  0110]  

ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً    ٩پُه وّپڀ ٵجٽش َََو دڄ ثْٙڀ ٩ڄ ځُڂىڅز ٍوػ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل 
ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ّؾو مىي دُوَنه َ٪چنٍ ؽنچـ فضنً َنٌي وٝنـ إد٢ُنه ځنڄ وًثةنه وإىث          

 ٵ٪و ث١ڂأڃ ٩پً ٱنيڇ ثٽٌُْي 
   

 دجح ٵوًٹڀ ٹجڃ َڂٺظ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ د٪وځج ٌَٱ٨ ًأّه 
   
أدنٍ ٽُپنً فنوعچٍ ثٽذنٌثء      أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ثٽٌد٨ُ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ثٽقٺڀ ٩ڄ دنڄ [  0111]  

أڃ ًّننىٻ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٹننجڃ ًٹى٩ننه إىث ًٹنن٨ وإىث ًٱنن٨ ًأّننه ځننڄ ثٽٌٹننى٧         
 وّؾىهڇ دُڄ ثٽْؾوصُڄ ٵٌَذج ځڄ ثٽْىثء 

   
أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ عچج أدى ٩ىثڅنز ٩نڄ هنٗٻ دنڄ فڂُنو ثٽنىٍثڃ ٩نڄ ٩ذنو         [  0112]  

ً ثٽٌفڂڄ دڄ أدٍ ٽُپً ٩ڄ ثٽذٌثء ٵجٻ  ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱنٍ ٙنٗصه      ًځٶش ًّىٻ ثهلل ٙنپ
ٱىؽننوس ٵُجځننه وًٹ٪ضننه وث٩ضوثٽننه د٪ننو ثٽٌٹ٪ننز ٱْننؾوصه ٱؾپْننضه دننُڄ ثٽْننؾوصُڄ ٱْننؾوصه     
وؽپْضه دُڄ ثٽضْپُڀ وثٖڅٌٚثٯ ٵٌَذج ځڄ ثٽْىثء ٵجٻ أدى ځقڂو هٗٻ دڄ فڂُو أًي أدنى  

 فڂُو ثٽىٍثڃ 
   

 دجح ثٽْچز ٱُڂڄ ّذٴ دذ٪ٜ ثٽٚٗر 
   
ٙجٽـ فوعچٍ ثٽپُظ دڄ ّ٪و فوعچٍ ٩ٶُټ دنڄ أدنٍ ٕنهجح     أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ[  0113]  
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أمذٌڅٍ ٩ذجه دڄ ٍَجه ٩ڄ ٩ٌور دڄ ثٽڂٮٌُر وفڂَر دڄ ثٽڂٮٌُر ثڅهڂنج ّنڂ٪ج ثٽڂٮُنٌر دنڄ     
ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ثٵذنټ وأٵذنټ ځ٪نه ثٽڂٮُنٌر دنڄ ٕن٪ذز فضنً         ٕ٪ذز َنذٌ 

ٌفڂڄ دنڄ ٩نىٯ َٚنپٍ دهنڀ     وؽووث ثٽچجُ ٵو أٵجځىث ثٽٚٗر ٙٗر ثٽٲؾٌ وٵنوځىث ٩ذنو ثٽن   
ٱٚپً دهڀ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ًٹ٪ز ځڄ ٙٗر ثٽٲؾنٌ ٵذنټ ثڃ َنأصٍ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه       
وّپڀ عڀ ؽجء ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱٚنٰ ځن٨ ثٽچنجُ وًثء ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ ٱنٍ          
ثٽٌٹ٪ز ثٽغجڅُز ٱپڂج ّپڀ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ٵجٿ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ عنڀ ٙنپً ٱٲن٧َ      

يٽٸ وأٹغننٌوث ثٽضْننذُـ ٱپڂننج ٵٞننً ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٙننٗصه ٵننجٻ  ثٽچننجُ ٽنن
 ٽپچجُ ٵو أٙذضڀ أو ٵو أفْچضڀ 

   
أمذٌڅج ځْوه عچج َََو دڄ ٨ًٍَ عچج فڂُو ثٽ٢ىَټ عچج دٺٌ دڄ ٩ذو ثهلل ثٽڂَڅنٍ  [  0114]  

َٚنپٍ   ٱجڅضهُچنج إٽنً ثٽٶنىٿ وٵنو ٵنجځىث إٽنً ثٽٚنٗر       ٩ڄ فڂَر دڄ ثٽڂٮٌُر ٩ڄ أدُه أڅه ٵجٻ 
دهڀ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ٩ىٯ وٵنو ًٹن٨ دهنڀ ٱپڂنج أفنِ دنجٽچذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ىهنخ           
َضأمٌ ٱأوځأ إٽُه دُوڇ ٱٚپً دهڀ ٱپڂج ّپڀ ٵنجٿ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ وٵڂنش ٱٌٹ٪چنج        
ثٽٌٹ٪ز ثٽضٍ ّذٶچج ٵجٻ أدى ځقڂو أٵىٻ ٱٍ ثٽٶٞجء دٶىٻ أهټ ثٽٺىٱز أڃ َؾ٪ټ ځج ٱجصه ځنڄ  

 ثٽٚٗر ٵٞجء 
   

 دجح ثٽٌمٚز ٱٍ ثٽْؾىه ٩پً ثٽغىح ٱٍ ثٽقٌ وثٽذٌه 
   
أمذٌڅج ٩ٲجڃ عچج دٌٖ دڄ ثٽٲٞټ عچج ٭جٽخ ثٽٶ٢جڃ ٩نڄ دٺنٌ دنڄ ٩ذنو ثهلل ٩نڄ      [  0115]  

ٹچج څٚپٍ ځ٨ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱنٍ ٕنور ثٽقنٌ ٱنئىث ٽنڀ َْنض٨ُ٢           أڅِ ٵجٻ 
 أفوڅج ثڃ َڂٺڄ ؽذهضه ځڄ ثًْٛ د٠ْ عىده ٱٚپً ٩پُه 

   
 دجح ثٕٔجًر ٱٍ ثٽضٖهو 

   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ عچج دڄ ٩ُُچز ٩ڄ دڄ ٩ؾٗڃ ٩نڄ ٩نجځٌ دنڄ ٩ذنو     [  0116]  

ًأَننش ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّنپڀ َننو٩ى هٺننيث ٱننٍ ثٽٚننٗر  ثهلل دنڄ ثٽَدُننٌ ٩ننڄ أدُننه ٵنجٻ   
 وإٔجً دڄ ٩ُُچز دأٙذ٪ه وإٔجً أدى ثٽىٽُو دجٽْذجفز 

   
دڄ فٌح عچج فڂجه دڄ ّپڂز ٩ڄ أَىح ٩ڄ څجٱ٨ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ أمذٌڅج ّپُڂجڃ [  0117]  

أڃ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٹننجڃ إىث ٵ٪ننو ٱننٍ آمننٌ ثٽٚننٗر وٝنن٨ َننوڇ ثٽُْننٌي ٩پننً   
 ًٹذضه ثٽٌُْي وو٨ٝ َوڇ ثٽُڂچً ٩پً ًٹذضه ثٽُڂچً وڅٚخ أٙذ٪ه  

   
 دجح ٱٍ ثٽضٖهو 

   
ٹچننج إىث ٙننپُچج مپننٰ ٻ فننوعچج َ٪پننً عچننج ث٩ْڂننٔ ٩ننڄ ٕننٶُٴ ٩ننڄ ٩ذننو ثهلل ٵننج [  0121]  
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ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵپچج ثٽْٗٿ ٩پً ثهلل ٵذټ ٩ذجهڇ ثٽْٗٿ ٩پً ؽذٌَټ ثٽْٗٿ 
٩پً ځُٺجةُټ ثٽْٗٿ ٩پً إٌّثةُټ ثٽْنٗٿ ٩پنً ٱنٗڃ وٱنٗڃ ٵنجٻ ٱأٵذنټ ٩پُچنج ًّنىٻ ثهلل         

ىث ثٽضقُنجس  ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ إڃ ثهلل ص٪جٽً هى ثٽْٗٿ ٱئىث ؽپْضڀ ٱٍ ثٽٚٗر ٱٶىٽ
هلل وثٽٚننپىثس وثٽ٢ُذننجس وثٽْننٗٿ ٩پُننٸ أَهننج ثٽچذننٍ وًفڂننز ثهلل ودٌٹجصننه ثٽْننٗٿ ٩پُچننج      
و٩پً ٩ذجه ثهلل ثٽٚجٽقُڄ ٱئڅٺڀ إىث ٵپضڂىهج أٙجدش ٹټ ٩ذو ٙجٽـ ٱنٍ ثٽْنڂجء وثًْٛ   

 إٔهو ثڃ ٖ إٽه إٖ ثهلل وإٔهو ثڃ ځقڂوث ٩ذوڇ وًّىٽه عڀ ٽُضنٌُ ځج ٕجء 
   
دى څ٪ُڀ عچج ٍهٌُ ٩ڄ ثٽقْڄ دڄ فٌ فوعچٍ ثٽٶجّڀ دنڄ ځنُڂنٌر ٵنجٻ    أمذٌڅج أ[  0120]  

ثڃ ٩ذنو ثهلل أمني دُنوڇ وثڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ أمني دُنو          ٩پٶڂز دُوٌ ٱقوعچٍ 
٩ذننو ثهلل ٱ٪پڂننه ثٽضٖننهو ٱننٍ ثٽٚننٗر ثٽضقُننجس هلل وثٽٚننپىثس وثٽ٢ُذننجس ثٽْننٗٿ ٩پُننٸ أَهننج  

و٩پنً ٩ذنجه ثهلل ثٽٚنجٽقُڄ ٵنجٻ ٍهُنٌ أًثڇ ٵنجٻ       ثٽچذٍ وًفڂنز ثهلل ودٌٹجصنه ثٽْنٗٿ ٩پُچنج     
إٔهو ثڃ ٖ إٽه إٖ ثهلل وإٔهو ثڃ ځقڂوث ٩ذوڇ وًّىٽه أَٞنج ٕنٸ ٱنٍ هنجصُڄ ثٽٺپڂضنُڄ إىث      

 ٱ٪پش هيث أو ٵُٞش ٱٶو ٵُٞش ٙٗصٸ ثڃ ٕتش ثڃ صٶىٿ ٱٶڀ وثڃ ٕتش ثڃ صٶ٪و ٱجٵ٪و 
   

 دجح ثٽٚٗر ٩پً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
ذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ عچج ٕ٪ذز ٵجٻ ثٽقٺڀ أمذٌڅٍ ٵجٻ ّنڂ٪ش دنڄ أدنٍ    أم[  0120]  

ٽٶُچٍ ٹ٪خ دڄ ٩ؾٌر ٵجٻ أٖ أهنوٌ إٽُنٸ هوَنز ثڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه       ٽُپً َٶىٻ 
وّپڀ مٌػ ٩پُچج ٱٶپچج ٵو ٩پڂچج ٹُنٰ ثٽْنٗٿ ٩پُنٸ ٱٺُنٰ څٚنپٍ ٩پُنٸ ٵنجٻ ٵىٽنىث ثٽپهنڀ          

٩پً إدنٌثهُڀ ثڅنٸ فڂُنو ځؾُنو ودنجًٷ ٩پنً       ٙټ ٩پً ځقڂو و٩پً آٻ ځقڂو ٹڂج ٙپُش 
 ځقڂو و٩پً آٻ ځقڂو ٹڂج دجًٹش ٩پً إدٌثهُڀ ثڅٸ فڂُو ځؾُو  

   
أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽڂؾُو فوعچج ځجٽٸ ٩ڄ څ٪ُڀ ثٽڂؾڂٌ ځىٽً ٩ڂنٌ دنڄ   [  0121]  

ثٽن٢جح ثڃ ځقڂو دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ٍَنو ثْڅٚنجًٌ ثٽنيٌ ٹنجڃ أًٌ ثٽچنوثء دجٽٚنٗر ٩پنً           
أصجڅنج ًّنىٻ   ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ أمذنٌڇ ثڃ أدنج ځْن٪ىه ثْڅٚنجًٌ ٵنجٻ         ٩هو ًّىٻ

ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱؾپِ ځ٪چنج ٱنٍ ځؾپنِ ّن٪و دنڄ ٩ذنجهر ٱٶنجٻ ٽنه دٖنٌُ دنڄ ّن٪و            
وهى أدى ثٽچ٪ڂجڃ دڄ دٖنٌُ أځٌڅنج ثهلل ثڃ څٚنپٍ ٩پُنٸ َنج ًّنىٻ ثهلل ٱٺُنٰ څٚنپٍ ٩پُنٸ          

فضً صڂچُچج ثڅه ٽنڀ َْنأٽه عنڀ ٵنجٻ ٵىٽنىث ثٽپهنڀ        ٵجٻ ٱٚڂش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ
ٙټ ٩پً ځقڂو و٩پً آٻ ځقڂو ٹڂج ٙپُش ٩پنً إدنٌثهُڀ ودنجًٷ ٩پنً ځقڂنو و٩پنً آٻ       

 ځقڂو ٹڂج دجًٹش آٻ إدٌثهُڀ ٱٍ ثٽ٪جٽڂُڄ إڅٸ فڂُو ځؾُو وثٽْٗٿ ٹڂج ٵو ٩پڂضڀ  
   

 دجح ثٽو٩جء د٪و ثٽضٖهو  
   
ٍ ٩ڄ فْجڃ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ أدنٍ ٩جةٖنز ٵنجٻ       أمذٌڅج أدى ثٽڂٮٌُر عچج ثْوٍث٩[  0122]  

إىث ٱن٫ٌ أفنوٹڀ ځنڄ ثٽضٖنهو     ّڂ٪ش أدج هٌٌَر َٶىٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ    
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ٱپُض٪ىى دجهلل ځڄ أًد٨ ځڄ ٩يثح ؽهچڀ و٩يثح ثٽٶذٌ وٱضچز ثٽڂقُنج وثٽڂڂنجس وٕنٌ ثٽڂْنُـ     
 ثٽوؽجٻ 

   
 دچقىڇ  وفوعچج ځقڂو دڄ ٹغٌُ ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ [  0122]  
   
 ح ثٽضْپُڀ ٱٍ ثٽٚٗر دج
   
فوعچج مجٽو دڄ ځنپو عچج ٩ذو ثهلل دڄ ؽ٪ٲنٌ ٩نڄ إّنڂج٩ُټ دنڄ ځقڂنو دنڄ ّن٪و        [  0123]  

ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َْنپڀ ٩نڄ َڂُچنه         ٩ڄ ٩جځٌ دڄ ّن٪و ٩نڄ أدُنه ٵنجٻ     
 فضً ٌَي دُجٛ موڇ عڀ َْپڀ ٩ڄ َْجًڇ فضً ٌَي دُجٛ موڇ  

   
ُنً ٩نڄ ٕن٪ذز دنڄ ثٽقٺنڀ وځچٚنىً ٩نڄ ځؾجهنو ٩نڄ أدنٍ           فوعچج ځْوه عچج َق[  0124]  

ٙپُش مپٰ ًؽټ دڂٺز ٱْپڀ صْپُڂضُڄ ٱنيٹٌس ىٽنٸ ٽ٪ذنو ثهلل ٱٶنجٻ أڅنً ٩پٶهنج       ځ٪ڂٌ ٵجٻ 
 وٵجٻ ثٽقٺڀ ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٲ٪ټ ىٽٸ 

   
 دجح ثٽٶىٻ د٪و ثٽْٗٿ 

   
و ثهلل دنڄ ثٽقنجًط   أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج ٩جٙنڀ ٩نڄ أدنٍ ثٽىٽُنو هنى ٩ذن      [  0125]  

ځج ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َؾپنِ د٪نو ثٽٚنٗر ثٖ ٵنوً ځنج َٶنىٻ       ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش 
 ثٽپهڀ أڅش ثٽْٗٿ وځچٸ ثٽْٗٿ صذجًٹش َجىث ثٽؾٗٻ وثٔٹٌثٿ  

   
أمذٌڅننج أدننى ثٽڂٮُننٌر عچننج ثْوٍث٩ننٍ ٩ننڄ ٕننوثه أدننٍ ٩ڂننجً ٩ننڄ أدننٍ أّننڂجء       [  0126]  

ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ إىث أًثه أڃ َچٚنٌٯ ځنڄ       ٹنجڃ ًّنىٻ  ثٽٌفذٍ ٩نڄ عىدنجڃ ٵنجٻ    
ٙننٗصه ثّننضٮٲٌ ثهلل عننٗط ځننٌثس عننڀ ٵننجٻ ثٽپهننڀ أڅننش ثٽْننٗٿ وځچننٸ ثٽْننٗٿ صذجًٹننش َننجىث     

 ثٽؾٗٻ وثٔٹٌثٿ  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ٩ذو ثٽڂپٸ دڄ ٩ڂُنٌ ٩نڄ وًثه ٹجصنخ    [  0127]  

ثڃ ًّنىٻ ثهلل  ٕ٪ذز ٱنٍ ثٽٺضنجح إٽنً ځ٪جوَنز     ثٽڂٮٌُر دڄ ٕ٪ذز ٵجٻ أځپً ٩پٍ ثٽڂٮٌُر دڄ 
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َٶىٻ ٱٍ هدٌ ٹنټ ٙنٗر ځٺضىدنز ٖ إٽنه إٖ ثهلل وفنوڇ ٖ ٕنٌَٸ       
ٽه ٽه ثٽڂپٸ وٽه ثٽقڂو وهى ٩پً ٹټ ٍٕء ٵوٌَ ثٽپهڀ ٖ ځجڅ٨ ٽڂنج أ٢٩نش وٖ ځ٪٢نٍ ٽڂنج     

 ځچ٪ش وٖ َچٲ٨ ىث ثٽؾو ځچٸ ثٽؾو 
   

 ثٽٚٗر دجح ٩پً أٌ ٕٶُه َچٌٚٯ ځڄ 
   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ عچج ٕن٪ذز ٩نڄ ث٩ْڂنٔ ٩نڄ ٩ڂنجًر ٩نڄ ثّْنىه        [  0131]  
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ٖ َؾ٪نټ أفنوٹڀ ٽپٖن٢ُجڃ څٚنُذج ځنڄ ٙنٗصه َنٌي ثڃ فٶنج ٩پُنه ثڃ ٖ          ٩نڄ ٩ذنو ثهلل ٵنجٻ    
َچٌٚٯ ثٖ ٩نڄ َڂُچنه ٽٶنو ًأَنش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٹغُنٌث َچٚنٌٯ ٩نڄ            

 َْجًڇ 
   
ٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځىًّ ٩نڄ إّنٌثةُټ ٩نڄ ثٽْنوٌ ٵنجٻ ّنڂ٪ش أڅْنج َٶنىٻ         أمذ[  0130]  

 ًأَش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َچٌٚٯ ٩ڄ َڂُچه  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ثٽْوٌ ٵجٻ ّڂ٪ش أڅِ دڄ ځجٽٸ ٵنجٻ  [  0130]  

 ثڅٌٚٯ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩ڄ َڂُچه َ٪چٍ ٱٍ ثٽٚٗر 
   

 ـ ٱٍ هدٌ ثٽٚٗر دجح ثٽضْذُ
   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ځىًّ عچج هٶټ ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ فوعچٍ فْجڃ دڄ ٢٩ُنز ٵنجٻ   [  0131]  

َج ًّىٻ ثهلل ىهنخ أٙنقجح   فوعچٍ ځقڂو دڄ أدٍ ٩جةٖز ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ٵجٻ أدى ىً 
ثٽوعىً دجْؽىً َٚپىڃ ٹڂج څٚپٍ وَٚىځىڃ ٹڂج څٚىٿ وٽهڀ ٱٞىٻ أځىثٻ َضٚنوٵىڃ  

څضٚننوٳ ٵننجٻ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ أٱننٗ أ٩پڂننٸ ٹپڂننجس إىث  دهننج وٽننُِ ٽچننج ځننج 
ٵپضهڄ أهًٹش ځڄ ّذٶٸ وٽڀ َپقٶٸ ځڄ مپٲٸ ثٖ ځنڄ ٩ڂنټ دڂغنټ ٩ڂپنٸ ٵنجٻ ٵپنش دپنً َنج         
ًّىٻ ثهلل ٵنجٻ صْنذـ هدنٌ ٹنټ ٙنٗر عٗعنج وعٗعنُڄ وصقڂنوڇ عٗعنج وعٗعنُڄ وصٺذنٌڇ عٗعنج             

     ٌ َٸ ٽنه ٽنه ثٽڂپنٸ وٽنه ثٽقڂنو وهنى ٩پنً ٹنټ         وعٗعُڄ وصنضڂهنج دنٗ إٽنه ثٖ ثهلل وفنوڇ ٖ ٕن
 ٍٕء ٵوٌَ  

   
أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ ٩ڂٌ عچج هٖجٿ دڄ فْجڃ ٩ڄ ځقڂنو دنڄ ّنٌَُڄ ٩نڄ ٹغُنٌ      [  0132]  

أځٌڅنج ثڃ څْنذـ ٱنٍ هدنٌ ٹنټ ٙنٗر عٗعنج وعٗعنُڄ وڅقڂنو          دڄ أٱپـ ٩ڄ ٍَو دڄ عجدش ٵنجٻ  
څٚجً ٱٍ ثٽڂچنجٿ ٱٶُنټ   عٗعج وعٗعُڄ وڅٺذٌ أًد٪ج وعٗعُڄ ٱاصٍ ًؽټ أو أًٌ ًؽټ ځڄ ثْ

أځٌٹڀ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ أڃ صْنذقىث ثهلل ٱنٍ هدنٌ ٹنټ ٙنٗر عٗعنج وعٗعنُڄ         
وصقڂووث عٗعج وعٗعُڄ وصٺذٌوث أًد٪ج وعٗعُڄ ٵجٻ څ٪نڀ ٱجؽ٪پىهنج مڂْنج و٩ٖنٌَڄ مڂْنج      

 و٩ٌَٖڄ وثؽ٪پىث ځ٪هج ثٽضهپُټ ٱأمذٌ ديٽٸ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ ثٱ٪پىهج 
   

 دجح أوٻ ځج َقجّخ ده ثٽ٪ذو َىٿ ثٽٶُجځز 
   
أمذٌڅننج ّننپُڂجڃ دننڄ فننٌح عچننج فڂننجه دننڄ ّننپڂز ٩ننڄ هثوه دننڄ أدننٍ هچننو ٩ننڄ     [  0133]  

ثڃ أوٻ ځج ًٍثًر دڄ أدٍ أوٱً ٩ڄ صڂُڀ ثٽوثًٌ ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
جڃ ٱُهج څٶٚجڃ ٵنجٻ  َقجّخ ده ثٽ٪ذو ثٽٚٗر ٱئڃ وؽو ٙٗصه ٹجځپز ٹضذش ٽه ٹجځپز وثڃ ٹ

ثهلل ص٪جٽً ٽپڂٗةٺنز ثڅ٦نٌوث هنټ ٽ٪ذنوٌ ځنڄ ص٢نى٧ ٱنأٹڂپىث ٽنه ځنج څٶن٘ ځنڄ ٱٌَٞنضه عنڀ              
ثٽَٹجر عڀ ث٩ْڂجٻ ٩پً فْخ ىٽٸ ٵجٻ أدى ځقڂو ٖ أ٩پڀ أفوث ًٱ٪ه ٭ٌُ فڂجه ٵُنټ ْدنٍ   
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 ځقڂو ٙـ هيث ٵجٻ أٌ 
   

 دجح ٙٲز ٙٗر ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
ج أدنى ٩جٙنڀ ٩نڄ ٩ذنو ثٽقڂُنو دنڄ ؽ٪ٲنٌ فنوعچٍ ځقڂنو دنڄ ٩ڂنٌو دنڄ             أمذٌڅ[  0134]  

٢٩جء ٵجٻ ّڂ٪ش أدج فڂُو ثٽْج٩وٌ ٱٍ ٩ٌٖر ځڄ أٙقجح ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ     
ثڅج أ٩پڂٺڀ دٚٗر ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٽىث ٽڀ ٱڂج ٹچنش  أفوهڀ أدى ٵضجهر ٵجٻ 

ٽىث ٱأ٩ٌٛ ٵجٻ ٹجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل   أٹغٌڅج ٽه صذ٪ز وٖ أٵوځچج ٽه ٙقذز ٵجٻ دپً ٵج
٩پُه وّپڀ إىث ٵجٿ إٽً ثٽٚٗر ًٱ٨ َوَه فضنً َقنجىٌ دهڂنج ځچٺذُنه عنڀ ٹذنٌ فضنً َٶنٌ ٹنټ          
٦٩ڀ ٱٍ ځىٝ٪ه عڀ َٶٌأ عڀ َٺذٌ وٌَٱ٨ َوَه فضً َقنجىٌ دهڂنج ځچٺذُنه عنڀ ٌَٹن٨ وَٞن٨       

عنڀ   ًثفضُه ٩پً ًٹذضُه فضنً ٌَؽن٨ ٹنټ ٦٩نڀ إٽنً ځىٝن٪ه وٖ َٚنىح ًأّنه وٖ َٶچن٨         
ٌَٱ٨ ًأّه ٱُٶىٻ ّڂ٨ ثهلل ٽڂڄ فڂنوڇ عنڀ ٌَٱن٨ َوَنه فضنً َقنجىٌ دهڂنج ځچٺذُنه ٦َنڄ أدنى           
٩جٙڀ ثڅه ٵجٻ فضً ٌَؽ٨ ٹټ ٦٩ڀ إٽً ځىٝ٪ه ځ٪ضوٖ عڀ َٶىٻ ثهلل أٹذنٌ عنڀ َهنىٌ إٽنً     
ثًْٛ ٱُؾجٱٍ َوَه ٩ڄ ؽچذُه عڀ َْؾو عڀ ٌَٱ٨ ًأّه ٱُغچٍ ًؽپه ثٽٌُْي ٱُٶ٪نو ٩پُهنج   

ّؾو عڀ َ٪ىه ٱُْؾو عڀ ٌَٱ٨ ًأّه ٱُٶىٻ ثهلل أٹذنٌ وَغچنٍ ًؽپنه     وَٲضـ أٙجد٨ ًؽپُه إىث
ثٽٌُْي ٱُٶ٪و ٩پُهج ځ٪ضوٖ فضً ٌَؽ٨ ٹټ ٦٩ڀ إٽً ځىٝ٪ه ځ٪ضوٖ عڀ َٶىٿ ٱُٚنچ٨ ٱنٍ   
ثٽٌٹ٪ز ثْمٌي ځغټ ىٽٸ ٱئىث ٵجٿ ځڄ ثٽْؾوصُڄ ٹذٌ وًٱ٨ َوَه فضً َقجىٌ دهڂنج ځچٺذُنه   

ٱٍ دٶُز ٙٗصه فضً إىث ٹجڅنش ثٽْنؾور أو   ٹڂج ٱ٪ټ ٩چو ثٱضضجؿ ثٽٚٗر عڀ َٚچ٨ ځغټ ىٽٸ 
ثٽٶ٪ور ثٽضٍ َٺىڃ ٱُهج ثٽضْپُڀ آمٌ ًؽپه ثٽٌُْي وؽپِ ځضىًٹنج ٩پنً ٕنٶهج ثَْْنٌ ٵنجٻ      

 ٵجٽىث ٙوٵش هٺيث ٹجڃ ٙٗر ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
فوعچج ځ٪جوَز دڄ ٩ڂٌو عچج ٍثةور دڄ ٵوثځز عچج ٩جٙڀ دڄ ٹپُخ أمذٌڅنٍ أدنٍ   [  0135]  

ٵپنش ْڅ٦نٌڃ إٽنً ٙنٗر ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ         ڄ فؾٌ أمذٌڇ ٵنجٻ  ثڃ وثةټ د
ٹُٰ َٚپٍ ٱچ٦ٌس إٽُه ٱٶجٿ ٱٺذٌ ٱٌٱ٨ َوَه فضً فجىصج دأىڅُه ووٝن٨ َنوڇ ثٽُڂچنً ٩پنً     
٥هٌ ٹٲه ثٽٌُْي ٵجٻ عڀ ٽڂج أًثه ثڃ ٌَٹ٨ ًٱ٨ َوَه ځغپهنج ٱىٝن٨ َوَنه ٩پنً ًٹذضُنه عنڀ       

ٹٲُننه دقننيثء أىڅُننه عننڀ ٵ٪ننو ٱننجٱضٌٓ ًؽپننه    ًٱنن٨ ًأّننه ٱٌٱنن٨ َوَننه ځغپهننج عننڀ ّننؾو ٱؾ٪ننټ  
ثٽٌُْي وو٨ٝ ٹٲه ثٽٌُْي ٩پً ٱنيڇ وًٹذضه ثٽٌُْي وؽ٪ټ ځٌٱٶه ثَْڂڄ ٩پنً ٱننيڇ   
ثٽُڂچً عڀ ٵذٜ عچضُڄ ٱقپٴ فپٶه عڀ ًٱ٨ أٙذ٪ه ٱٌأَضه َقٌٹهج َنو٩ىث دهنج ٵنجٻ عنڀ ؽتنش      

قننش د٪نو ىٽننٸ ٱننٍ ٍځنجڃ ٱُننه دننٌه ٱٌأَننش ٩پنً ثٽچننجُ ؽننټ ثٽغُننجح َقٌٹنىڃ أَننوَهڀ ځننڄ ص    
 ثٽغُجح 

   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ أدنٍ ٩ٌودنز ٩نڄ ٵضنجهر ٩نڄ َنىڅِ دنڄ           [  0136]  

ٙنپً دچنج أدنى ځىّنً إفنوي ٙنٗصٍ ثٽ٪ٖنجء        ؽذٌُ ٩ڄ ف٢جڃ دڄ ٩ذنو ثهلل ثٽٌٵجٕنٍ ٵنجٻ    
ٱٶجٻ ًؽټ ځڄ ثٽٶىٿ أٵٌس ثٽٚٗر دجٽذٌ وثٽَٹجر ٱپڂج ٵًٞ أدى ځىّنً ثٽٚنٗر ٵنجٻ أَٺنڀ     

ٱجًٿ ثٽٶىٿ ٱٶجٻ ٽ٪پٸ َج ف٢جڃ ٵپضهنج ٵنجٻ ځنج ثڅنج ٵپضهنج وٵنو مٲنش ثڃ        ثٽٶجةټ ٹپڂز ٹيث وٹيث 
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صذٺ٪چٍ دهج ٱٶجٻ ًؽټ ځڄ ثٽٶىٿ ثڅج ٵپضهج وځج أًهس دهج ثٖ ثٽنُنٌ ٱٶنجٻ أدنى ځىّنً أو ځنج      
ص٪پڂىڃ ځج صٶىٽىڃ ٱٍ ٙٗصٺڀ ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ م٢ذچنج ٱ٪پڂچنج ٙنٗصچج    

أٵُڂش ثٽٚٗر ٱپُؤځٺڀ أفوٹڀ ٱئىث ٹذٌ ٱٺذٌوث وإىث ٵنجٻ   ودُڄ ٽچج ّچضچج ٵجٻ أفْذه ٵجٻ إىث
  ٭ٌُ ثٽڂٮٞىح ٩پُهڀ وٖ ثٽٞجٽُڄ آل  ٱٶىٽنىث أځنُڄ َؾنذٺڀ ثهلل ٱنئىث ٹذنٌ وًٹن٨ ٱٺذنٌوث        
وثًٹ٪ىث ٱئڃ ثٔځجٿ ٌَٹ٨ ٵذپٺڀ وٌَٱ٨ ٵذپٺڀ ٵجٻ څذٍ ثهلل ٱضپٸ دضپٸ ٱئىث ٵجٻ ّڂ٨ ثهلل ٽڂڄ 

ٻ ًدچنج وٽنٸ ثٽقڂنو ٱنئڃ ثهلل ٵنجٻ ٩پنً ٽْنجڃ څذُنه         فڂوڇ ٱٶىٽىث ثٽپهڀ ًدچنج ٽنٸ ثٽقڂنو أو ٵنج    
ّڂ٨ ٽڂڄ فڂوڇ ٱئىث ٹذٌ وّؾو ٱٺذٌوث وثّؾووث ٱئڃ ثٔځجٿ َْؾو ٵذپٺڀ وٌَٱ٨ ٵذپٺڀ ٵنجٻ  
څذننٍ ثهلل ٱضپننٸ دضپننٸ ٱننئىث ٹننجڃ ٩چننو ثٽٶ٪ننور ٱپننُٺڄ ځننڄ أوٻ ٵننىٻ أفننوٹڀ ثٽضقُننجس ثٽ٢ُذننجس    

ودٌٹجصنه ثٽْنٗٿ أو ّنٗٿ ٩پُچنج     ثٽٚپىثس هلل ثٽْٗٿ أو ّٗٿ ٩پُٸ أَهج ثٽچذٍ وًفڂنز ثهلل  
 و٩پً ٩ذجه ثهلل ثٽٚجٽقُڄ إٔهو ثڃ ٖ إٽه إٖ ثهلل وإٔهو ثڃ ځقڂوث ٩ذوڇ وًّىٽه  

   
 دجح ثٽ٪ڂټ ٱٍ ثٽٚٗر 

   
أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ هنى ثٽچذُنټ ٩نڄ دنڄ ٩ؾنٗڃ ٩نڄ ثٽڂٶذنٌٌ ٩نڄ ٩ڂنٌو دنڄ           [  0137]  

َٚپٍ وٵو فڂټ ٩پنً ٩چٶنه   أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ مٌػ ّپُڀ ٩ڄ أدٍ ٵضجهر 
 أو ٩جصٶه أځجځز دچش ٍَچخ ٱئىث ًٹ٨ وٝ٪هج وإىث ٵجٿ فڂپهج  

   
فوعچج مجٽو دڄ ځنپو عچج ځجٽٸ ٩نڄ ٩نجځٌ دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ثٽَدُنٌ ٩نڄ ٩ڂنٌو         [  0141]  

فڂنټ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ      دڄ ّنپُڀ ثٽًَٵنٍ ٩نڄ أدنٍ ٵضنجهر ثْڅٚنجًٌ ٵنجٻ        
 ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ وهننى ٱننٍ ثٽٚننٗر ٱننئىث ّننؾو     أځجځننز دچننش ٍَچننخ دچننش ًّننىٻ ثهلل  

 وٝ٪هج وإىث ٵجٿ فڂپهج 
   

 دجح ٹُٰ ٌَه ثٽْٗٿ ٱٍ ثٽٚٗر 
   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو هى ثٽ٢ُجٽٍْ عچج ٽُظ دڄ ّ٪و أمذٌڅٍ دٺٌُ هنى دنڄ ثْٕنؼ    [  0140]  

ځًٌس دٌّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه  ٩ڄ څجدټ ٙجفخ ثٽ٪ذجء ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ٩ڄ ٙهُخ ٵجٻ 
 پڀ ٱْپڂش ٩پُه وهى َٚپٍ ٱٌه إٽٍ إٕجًر ٵجٻ ٽُظ أفْذه ٵجٻ دأٙذ٪ه وّ
   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج ّٲُجڃ دڄ ٩ُُچز ٩ڄ ٍَنو دنڄ أّنپڀ ٩نڄ دنڄ ٩ڂنٌ       [  0140]  

أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ همنټ ځْنؾو دچنٍ ٩ڂنٌو دنڄ ٩نىٯ ٱنومټ ثٽچنجُ َْنپڂىڃ           
 ه ٩پُهڀ ٵجٻ هٺيث وإٔجً دُوڇ ٩پُه وهى ٱٍ ثٽٚٗر ٵجٻ ٱْأٽش ٙهُذج ٹُٰ ٹجڃ ٌَ

   
 دجح ثٽضْذُـ ٽپٌؽجٻ وثٽضٚٲُٴ ٽپچْجء 

   
أمذٌڅننج َقُننً دننڄ فْننجڃ عچننج ّننٲُجڃ ٩ننڄ ثٽَهننٌٌ ٩ننڄ أدننٍ ّننپڂز ٩ننڄ أدننٍ   [  0141]  
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 ثٽضْذُـ ٽپٌؽجٻ وثٽضٚٲُٴ ٽپچْجء هٌٌَر ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
   
ڄ ٍَو ٩ڄ أدٍ فجٍٿ ٩ڄ ّهټ دنڄ ّن٪و ثڃ   فوعچج َقًُ دڄ فْجڃ عچج فڂجه د[  0142]  

إىث څجدٺڀ ٍٕء ٱٍ ٙٗصٺڀ ٱپُْذـ ثٽٌؽنجٻ وٽضٚنٲٴ   ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
 ثٽچْجء 

   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج ّ٪ُو دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ثٽؾڂقٍ و٩ذنو ثٽ٪ََنَ دنڄ    [  0143]  

٩ڄ ّهټ دڄ ّ٪و ٩نڄ  ځقڂو و٩ذو ثٽ٪َََ دڄ أدٍ فجٍٿ وّٲُجڃ دڄ ٩ُُچز ٩ڄ أدٍ فجٍٿ 
 ځغپه  ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

   
 دجح ٙٗر ثٽض٢ى٧ ٱٍ أٌ ځى٨ٝ أٱٞټ 

   
أمذٌڅج ځٺٍ دڄ إدٌثهُڀ عچج ٩ذنو ثهلل دنڄ ّن٪ُو دنڄ أدنٍ هچنو ٩نڄ أدنٍ ثٽچٞنٌ          [  0144]  

٩پننُٺڀ ٩ننڄ َْننٌ دننڄ ّنن٪ُو ٩ننڄ ٍَننو دننڄ عجدننش ثڃ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٵننجٻ   
 ڃ مٌُ ٙٗر ثٽڂٌء ٱٍ دُضه ثٖ ثٽؾڂج٩ز دجٽٚٗر ٱٍ دُىصٺڀ ٱئ

   
 دجح إ٩جهر ثٽٚپىثس ٱٍ ثٽؾڂج٩ز د٪وځج ٙپً ٱٍ دُضه  

   
فوعچج هجٕڀ دڄ ثٽٶجّڀ عچنج ٕن٪ذز دنڄ َ٪پنً ٩نڄ ٢٩نجء ٵنجٻ ّنڂ٪ش ؽنجدٌ دنڄ           [  0145]  

ٙپً ځ٨ ثٽچذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٙنٗر     َََو دڄ ثّْىه ثٽْىثةٍ َقوط ٩ڄ أدُه ثڅه 
ًؽننٗڃ فننُڄ ٙننپً ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٵج٩ننوثڃ ٱننٍ څجفُننز ٽننڀ   ثٽٚننذـ ٵننجٻ وإىث

َٚپُج ٵجٻ ٱو٩جهڂج ٱؾٍء دهڂج ص٩ٌو ٱٌثةٚهڂج ٵجٻ ځج ځنچ٪ٺڀ ثڃ صٚنپُج ٵنجٖ ٙنپُچج ٱنٍ      
ًفجٽچج ٵجٻ ٱٗ صٲ٪ٗ إىث ٙنپُضڂج ٱنٍ ًفجٽٺڂنج عنڀ أهًٹضڂنج ثٔځنجٿ ٱٚنپُج ٱئڅهنج ٽٺڂنج څجٱپنز           

هج وؽىههڀ ٵجٻ ٱأمنيس دُنوڇ ٱڂْنقش دهنج وؽهنٍ      ٵجٻ ٱٶجٿ ثٽچجُ َأميوڃ دُوڇ َڂْقىڃ د
 ٱئىث هٍ أدٌه ځڄ ثٽغپؼ وأ١ُخ ًَقج ځڄ ثٽڂْٸ 

   
 دجح ٙٗر ثٽؾڂج٩ز ٱٍ ځْؾو ٵو ٙپٍ ٱُه ځٌر 

   
أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج وهُخ عچج ّپُڂجڃ دڄ ثّْنىه ٩نڄ أدنٍ ثٽڂضىٹنټ     [  0146]  

ًؽنٗ َٚنپٍ وفنوڇ ٱٶنجٻ إٖ      ثڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ًأي    ثٽچجؽٍ ٩ڄ أدنٍ ّن٪ُو   
 ًؽټ َضٚوٳ ٩پً هيث ٱُٚپٍ ځ٪ه  

   
أمذٌڅج ٩ٲجڃ عچج وهُخ فنوعچج ّنپُڂجڃ دنڄ ثّْنىه ٩نڄ أدنٍ ثٽڂضىٹنټ ثٽچنجؽٍ         [  0147]  

ثڃ ًؽٗ همټ ثٽڂْؾو وٵو ٙپً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶنجٻ  ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو ثٽنوًٌ 
پٍ ٙننٗر ثٽ٪ٚننٌ وَٚننپٍ  أٖ ًؽننټ َضٚننوٳ ٩پننً هننيث ٱُٚننپٍ ځ٪ننه ٵننجٻ ٩ذننو ثهلل َٚنن    
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 ثٽڂٮٌح وٽٺڄ َٖٲ٨ 
   

 دجح ثٽٚٗر ٱٍ ثٽغىح ثٽىثفو 
   
ثڃ ًؽٗ ٵجٻ َنج  أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ هٖجٿ ٩ڄ ځقڂو ٩ڄ أدٍ هٌٌَر [  0151]  

 ًّىٻ ثهلل أَٚپٍ ثٽٌؽټ ٱٍ ثٽغىح ثٽىثفو ٵجٻ أو ٹپٺڀ َؾو عىدُڄ أو ٽٺپٺڀ عىدجڃ  
   
ىًّ وځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ أدٍ ثٽَڅجه ٩نڄ  أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ځ[  0150]  

ٖ َٚنپُڄ أفنوٹڀ ٱنٍ    ث٩ٌْػ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ      
 ثٽغىح ثٽىثفو ٽُِ ٩پً ٩جصٶُه ځچه ٍٕء 

   
 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ثٕضڂجٻ ثٽٚڂجء 

   
  [0150  ]     ٍ هٌَنٌر   أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج ځقڂو دڄ ٩ڂٌو ٩نڄ أدنٍ ّنپڂز ٩نڄ أدن

څهً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٩نڄ ٽذْنضُڄ ثڃ َقضذنٍ أفنوٹڀ ٱنٍ ثٽغنىح ٽنُِ          ٵجٻ 
 دُڄ ٱٌؽه ودُڄ ثٽْڂجء ٍٕء و٩ڄ ثٽٚڂجء ثٕضڂجٻ ثٽُهىه  

   
 دجح ثٽٚٗر ٩پً ثٽنڂٌر 

   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ وأدى ثٽىٽُو ٩ڄ ٕ٪ذز ٩ڄ ّنپُڂجڃ ثٽٖنُذجڅٍ ٩نڄ ٩ذنو     [  0151]  

 أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َٚپٍ ٩پً ثٽنڂٌر ڂىڅز ثهلل دڄ ٕوثه ٩ڄ ځُ
   
أمذٌڅج ٩ذُنو ثهلل دنڄ ٩ذنو ثٽڂؾُنو و٩ذنو ثهلل دنڄ ځْنپڂز ٵنجٖ فنوعچج ځجٽنٸ ٩نڄ            [  0152]  

أڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٙنپً ٩پنً       إّقجٳ دڄ ٩ذو ثهلل دنڄ أدنٍ ١پقنز ٩نڄ أڅنِ      
 فٌُٚ  

   
 دجح ثٽٚٗر ٱٍ عُجح ثٽچْجء 

   
أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ٩ڄ ٩ذنو ثٽقڂُنو دنڄ ؽ٪ٲنٌ ٩نڄ َََنو دنڄ أدنٍ فذُنخ ٩نڄ           [  0153]  

ّأٻ أٿ فذُذز هنټ ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً     ځ٪جوَز دڄ موَؼ ٩ڄ ځ٪جوَز دڄ أدٍ ّٲُجڃ ثڅه 
 ثهلل ٩پُه وّپڀ َٚپٍ ٱٍ ثٽغىح ثٽيٌ َٞجؽ٪ٸ ٱُه ٵجٽش څ٪ڀ إىث ٽڀ ٌَ ٱُه أىي 

   
عچنج ٽُنظ دنڄ ّن٪و ٩نڄ َََنو دنڄ أدنٍ فذُنخ ٩نڄ           أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽْنٍ  [  0154]  

ّىَو دڄ ٵُِ ٩ڄ ځ٪جوَز دڄ موَؼ ٩ڄ ځ٪جوَز دڄ أدنٍ ّنٲُجڃ ٩نڄ أمضنه أٿ فذُذنز ٍوػ      
ثڅننه ّننأٽهج هننټ ٹننجڃ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ َٚننپٍ ٱننٍ  ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ 
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 ثٽغىح ثٽيٌ َؾجځ٪هج ٱُه ٵجٽش څ٪ڀ إىث ٽڀ ٌَ ٱُه أىي 
   

 ٽچ٪پُڄ دجح ثٽٚٗر ٱٍ ث
   
فوعچج ٩غڂجڃ دڄ ٩ڂٌ ثڅج ٕ٪ذز ٩نڄ أدنٍ ځْنپڂز هنى ّن٪ُو دنڄ َََنو ثٍْهٌ        [  0155]  

 ّأٽش أڅِ دڄ ځجٽٸ أٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٚپٍ ٱٍ څ٪پُه ٵجٻ څ٪ڀ  ٵجٻ 
   
فننوعچج فؾننجػ دننڄ ځچهننجٻ وأدننى ثٽچ٪ڂننجڃ ٵننجٖ فننوعچج فڂننجه دننڄ ّننپڂز ٩ننڄ أدننٍ  [  0156]  

دُچڂج ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل  أدٍ څٌٞر ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو ثٽنوًٌ ٵجٻ څ٪جځز ثٽْ٪وٌ ٩ڄ 
٩پُه وّپڀ َٚپٍ دأٙقجده إى مپ٨ څ٪پُه ٱىٝ٪هڂج ٩ڄ َْجًڇ ٱنپ٪ىث څ٪جٽهڀ ٱپڂنج ٵٞنً   
ٙٗصه ٵجٻ ځج فڂپٺڀ ٩پً إٽٶجةٺڀ څ٪جٽٺڀ ٵجٽىث ًأَچجٷ مپ٪ش ٱنپ٪چج ٵجٻ إڃ ؽذٌَنټ أصنجڅٍ   

ئىث ؽنجء أفنوٹڀ ثٽڂْنؾو ٱپُٶپنخ څ٪پُنه ٱنئڃ ًأي       أو أصً ٱأمذٌڅٍ أڃ ٱُهڂنج أىي أو ٵنيًث ٱن   
 ٱُهڂج أىي ٱپُڂ٠ وٽُٚټ ٱُهڂج  

   
 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ثٽْوٻ ٱٍ ثٽٚٗر 

   
فوعچج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ ّن٪ُو دنڄ أدنٍ ٩ٌودنز ٩نڄ ٩ْنټ ٩نڄ ٢٩نجء ٩نڄ          [  0157]  

 ثڅه ٹٌڇ ثٽْوٻ وًٱ٨ ىٽٸ إٽً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أدٍ هٌٌَر 
   

 دجح ٩ٶ٘ ثٽٖ٪ٌ 
   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ ٕ٪ذز ٩نڄ ځننىٻ ٩نڄ أدنٍ ّن٪ُو ٩نڄ أدنٍ ًثٱن٨         [  0161]  

ًآڅننٍ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ وأڅننج ّننجؽو وٵننو ٩ٶٚننش ٕنن٪ٌٌ أو ٵننجٻ ٵننو  ٵننجٻ 
 ٩ٶوس ٱج١پٶه 

   
أمذٌڅج ٩ذنو ثهلل دنڄ ٙنجٽـ فنوعچٍ دٺنٌ هنى دنڄ ځٞنٌ ٩نڄ ٩ڂنٌو َ٪چنٍ دنڄ             [  0160]  

ىٽً دنڄ ٩ذنجُ ًأي ٩ذنو ثهلل دنڄ ثٽقنجًط َٚنپٍ وًأّنه        ثڃ ٹٌَذنج ځن  ثٽقجًط ٩نڄ دٺُنٌ   
ځ٪ٶىٗ ځڄ وًثةه ٱٶنجٿ وًثءڇ ٱؾ٪نټ َقپنه وأٵنٌ ٽنه ثِمنٌ عنڀ ثڅٚنٌٯ إٽنً دنڄ ٩ذنجُ            
ٱٶجٻ ځجٽٸ وًأٍّ ٵجٻ ثڅٍ ّڂ٪ش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٶنىٻ إڅڂنج ځغنټ هنيث         

 ٹڂغټ ثٽيٌ َٚپٍ وهى ځٺضىٯ  
   

 دجح ثٽضغجوح ٱٍ ثٽٚٗر 
   
أمذٌڅننج څ٪ننُڀ دننڄ فڂننجه عچننج ٩ذننو ثٽ٪ََننَ هننى دننڄ ځقڂننو ٩ننڄ ّننهُټ ٩ننڄ ٩ذننو   [  0160]  

إىث صغنجءح أفننوٹڀ  ثٽنٌفڂڄ دنڄ أدنٍ ّنن٪ُو ٩نڄ أدُنه ٩ننڄ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّننپڀ ٵنجٻ          
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 ٱپُْو َوڇ ٱئڃ ثٽ٢ُٖجڃ َومټ ٱٍ ٱُه ٵجٻ أدى ځقڂو َ٪چً ٩پً ٱُه 
   

 دجح ٹٌثهُز ثٽٚٗر ٽپچج٩ِ 
   
ځچهجٻ عچج فڂجه دڄ ّپڂز ٩ڄ هٖجٿ دڄ ٩ٌور ٩ڄ أدُه ٩نڄ  أمذٌڅج فؾجػ دڄ [  0161]  

إىث وؽنو أفنوٹڀ ثٽچنىٿ وهنى َٚنپٍ ٱپُنچڀ فضنً        ٩جةٖز ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
 َيهخ څىځه ٱئڅه ٩ًْ ٌََو ثڃ َْضٮٲٌ ٱُْخ څٲْه 

   
 دجح ٙٗر ثٽٶج٩و ٩پً ثٽچٰٚ ځڄ ٙٗر ثٽٶجةڀ 

   
٪ٲنٌ هنى دنڄ ثٽقنجًط ٩نڄ ځچٚنىً ٩نڄ هنٗٻ         أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ عچنج ؽ [  0162]  

ٙٗر ٩ڄ أدٍ َقًُ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو ٵجٻ دپٮچٍ ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
ثٽٌؽټ ؽجٽْج څٰٚ ثٽٚنٗر ٵنجٻ ٱنومپش ٩پنً ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ وهنى َٚنپٍ           

څنش  ؽجٽْج ٱٶپش َج ًّىٻ ثهلل ثڅه دپٮچٍ ثڅٸ ٵپنش ٙنٗر ثٽٌؽنټ ؽجٽْنج څٚنٰ ثٽٚنٗر وأ      
 صٚپٍ ؽجٽْج ٵجٻ أؽټ وٽٺچٍ ٽْش ٹأفو ځچٺڀ  

   
 دجح ٙٗر ثٽض٢ى٧ ٵج٩وث 

   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ثٽپُظ فوعچٍ َىڅِ ٩نڄ دنڄ ٕنهجح فنوعچٍ     [  0163]  

ثٽْجةخ دڄ َََو ٩ڄ ثٽڂ٢پخ ٩ڄ أدٍ وهث٩ز ثڃ فٲٚز ٍوػ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ   
وّپڀ َٚپٍ ٱٍ ّذقضه وهى ؽنجٽِ فضنً ٹنجڃ ٵذنټ     ٽڀ أً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه ٵجٽش 

ثڃ َضىٱً د٪جٿ وثفو أو ٩جځُڄ ٱٌأَضه َٚپٍ ٱٍ ّذقضه وهى ؽنجٽِ ٱٌُصنټ ثٽْنىًر فضنً     
 صٺىڃ أ١ىٻ ځڄ أ١ىٻ ځچهج  

   
أمذٌڅننج ٩غڂننجڃ دننڄ ٩ڂننٌ أڅننج ځجٽننٸ ٩ننڄ ثٽَهننٌٌ ٩ننڄ ثٽْننجةخ دننڄ َََننو ٩ننڄ  [  0164]  

 دهيث ثٽقوَظ  ٩پُه وّپڀ ثٽڂ٢پخ دڄ أدٍ وهث٩ز ٩ڄ فٲٚز ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل
   

 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ځْـ ثٽقًٚ 
   
فننوعچج وهننخ دننڄ ؽٌَننٌ عچننج هٖننجٿ ٩ننڄ َقُننً دننڄ أدننٍ ٹغُننٌ ٩ننڄ أدننٍ ّننپڂز    [  0165]  

أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵُټ ٽه ٱٍ ثٽڂْـ ٱنٍ ثٽڂْنؾو ٵنجٻ إڃ    فوعچٍ ځ٪ُٶُخ 
 ً ٹچش ٖ دو ٱج٩ٗ ٱىثفور ٵجٻ هٖجٿ أًثڇ ٵجٻ َ٪چٍ ځْـ ثٽقٚ

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج دڄ ٩ُُچز ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ أدنٍ ثْفنىٗ ٩نڄ       [  0166]  

إىث ٵنجٿ أفنوٹڀ إٽنً ثٽٚنٗر ٱنئڃ ثٽٌفڂنز       أدٍ ىً ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
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 صىثؽهه ٱٗ َڂْـ ثٽقٚج 
   

 دجح ثًْٛ ٹپهج ١هىً ځج مٗ ثٽڂٶذٌر وثٽقڂجٿ  
   
جڃ عچننج هٖننُڀ عچننج ّننُجً ٵننجٻ ّننڂ٪ش َََننو ثٽٲٶُننٌ َٶننىٻ أمذٌڅننج َقُننً دننڄ فْنن[  0167]  

أ٢٩ُنش مڂْنج ٽنڀ    ّڂ٪ش ؽنجدٌ دنڄ ٩ذنو ثهلل َٶنىٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ          
َ٪٢هڄ څذٍ ٵذپٍ ٹجڃ ثٽچذٍ َذ٪ظ إٽً ٵىځه مجٙز ود٪غنش إٽنً ثٽچنجُ ٩جځنز وأفپنش ٽنٍ       

     ً ث و٩ٌَنخ  ثٽٮچجةڀ وفٌځش ٩پً ځڄ ٹجڃ ٵذپٍ وؽ٪پنش ٽنٍ ثًْٛ ١ُذنز ځْنؾوث و١هنى
 ځچج ٩ووڅج ځٌُْر ٕهٌ وأ٢٩ُش ثٽٖٲج٩ز 

   
أمذٌڅننج ّنن٪ُو دننڄ ځچٚننىً عچننج ٩ذننو ثٽ٪ََننَ دننڄ ځقڂننو ثڅننج ّننأٽضه ٩چننه ٵننجٻ       [  0171]  

أمذٌڅٍ ٩ڂٌو دڄ َقًُ ٩ڄ أدُه ٩ڄ أدنٍ ّن٪ُو ثٽننوًٌ ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل        
َ   ٩پُه وّپڀ  ٌء ثٽٚنٗر ٱنٍ   ثًْٛ ٹپهج ځْؾو ثٖ ثٽڂٶذٌر وثٽقڂجٿ ٵُټ ْدنٍ ځقڂنو صؾن

 ثٽڂٶذٌر ٵجٻ إىث ٽڀ صٺڄ ٩پً ثٽٶذٌ ٱچ٪ڀ وٵجٻ ثٽقوَظ ٹپهڀ أًّپىڇ 
   

 دجح ثٽٚٗر ٱٍ ځٌثدٜ ثٽٮچڀ وځ٪ج١ڄ ثٔدټ  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ځچهجٻ عچج َََو دڄ ٧ًٍ عچج هٖجٿ دڄ فْجڃ ٩ڄ ځقڂو ٩نڄ  [  0170]  

ٗر ٱپنڀ صؾنووث ثٖ   إىث فٞنٌس ثٽٚن  أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ    
 ځٌثدٜ ثٽٮچڀ وأ٢٩جڃ ثٔدټ ٱٚپىث ٱٍ ځٌثدٜ ثٽٮچڀ وٖ صٚپىث ٱٍ أ٢٩جڃ ثٔدټ  

   
 دجح ځڄ دچً هلل ځْؾوث 

   
فوعچج أدى ٩جٙڀ ٩ڄ ٩ذو ثٽقڂُو دڄ ؽ٪ٲٌ فوعچٍ أدنٍ ٩نڄ ځقڂنىه دنڄ ٽذُنو      [  0170]  

ّىٻ ثهلل ٙنپً  ثڃ ٩غڂجڃ ٽڂج أًثه أڃ َذچٍ ثٽڂْؾو ٹٌڇ ثٽچجُ ىٽٸ ٱٶجٻ ٩غڂجڃ ّڂ٪ش ً
 ځڄ دچً هلل ځْؾوث دچً ثهلل ٽه ٱٍ ثٽؾچز ځغپه ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶىٻ 

   
 دجح ثٽٌٹ٪ضُڄ إىث همټ ثٽڂْؾو 

   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج ځجٽنٸ دنڄ أڅنِ وٱپنُـ دنڄ ّنپُڂجڃ ٩نڄ ٩نجځٌ دنڄ          [  0171]  

پُنه وّنپڀ   ٩ذو ثهلل دڄ ثٽَدٌُ ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ ّپُڀ ٩ڄ أدٍ ٵضجهر ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩ 
 إىث ؽجء أفوٹڀ ثٽڂْؾو ٱپٌُٹ٨ ًٹ٪ضُڄ ٵذټ ثڃ َؾپِ  ٵجٻ 

   
 دجح ثٽٶىٻ ٩چو همىٻ ثٽڂْؾو 
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فوعچج َقًُ دڄ فْجڃ ثڅج ٩ذو ثٽ٪َََ ځقڂو دڄ ًدُ٪ز دنڄ أدنٍ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ     [  0172]  
٩ڄ ٩ذو ثٽڂپٸ دڄ ّ٪ُو دڄ ّىَو ٵنجٻ ّنڂ٪ش أدنج فڂُنو وأدنج أّنُو ثْڅٚنجًٌ َٶنىٻ ٵنجٻ          

إىث همټ أفوٹڀ ثٽڂْؾو ٱپُْپڀ ٩پً ثٽچذنٍ عنڀ َٶنىٻ ثٽپهنڀ     پً ثهلل ٩پُه وّپڀ ًّىٻ ثهلل ٙ
 ثٱضـ ٽٍ أدىثح ًفڂضٸ وإىث مٌػ ٱپُٶټ ثٽپهڀ ثڅٍ أّأٽٸ ځڄ ٱٞپٸ 

   
 دجح ٹٌثهُز ثٽذَثٳ ٱٍ ثٽڂْؾو 

   
فوعچج هجٕڀ دڄ ثٽٶجّنڀ فنوعچج ٕن٪ذز ٵنجٻ ٵپنش ٽٶضنجهر أّنڂ٪ش أڅْنج َٶنىٻ ٩نڄ           [  0173]  

 ثٽذَثٳ ٱٍ ثٽڂْؾو م٢ُتز ٵجٻ څ٪ڀ وٹٲجًصهج هٱچهج  ٩پُه وّپڀ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل 
   
أمذٌڅننج َََننو دننڄ هننجًوڃ ثڅننج فڂُننو ٩ننڄ أڅننِ أڃ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه  [  0174]  

إڃ ثٽ٪ذو إىث ٙپً ٱئڅڂنج َچنجؽٍ ًدنه أو ًدنه دُچنه ودنُڄ ثٽٶذپنز ٱنئىث دنَٳ أفنوٹڀ           وّپڀ ٵجٻ 
 ودَٳ ٱٍ عىده وهٽٸ د٪ٞه دذ٪ٜ  ٱپُذٚٴ ٩ڄ َْجًڇ أو صقش ٵوځه أو َٶىٻ هٺيث 

   
أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ أَىح ٩ڄ څنجٱ٨ ٩نڄ دنڄ ٩ڂنٌ     [  0175]  

دُچج ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َن٢نخ إى ًأي څنجځنز ٱنٍ ٵذپنز ثٽڂْنؾو ٱضٮن٤ُ ٩پنً          ٵجٻ 
نڂڄ عنڀ  أهټ ثٽڂْؾو وٵجٻ إڃ ثهلل ٵذټ أفوٹڀ إىث ٹجڃ ٱٍ ٙٗصه ٱنٗ َذنَٵڄ أو ٵنجٻ ٖ َضنچ    

 أځٌ دهج ٱقٸ ځٺجڅهج أو أځٌ ده ٱپ٢نش ٵجٻ فڂجه وٖ أ٩پڂه إٖ ٵجٻ د٩َٲٌثڃ 
   
فوعچج ّپُڂجڃ دڄ هثوه عچج إدٌثهُڀ دڄ ّ٪و ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ فڂُنو دنڄ ٩ذنو       [  0176]  

أڃ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ًأي څنجځنز     ثٽٌفڂڄ أڃ أدج ّ٪ُو وأدج هٌٌَر أمذٌثڇ 
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ فٚنجر وفضهنج عنڀ ٵنجٻ إىث صنچنڀ        ٱٍ ؽوثً ثٽڂْؾو ٱضچجوٻ

 أفوٹڀ ٱٗ َضچنڂڄ ٵذټ وؽهه وٖ ٩ڄ َڂُچه وٽُذٚٴ ٩ڄ َْجًڇ أو صقش ٵوځه  
   

 دجح ثٽچىٿ ٱٍ ثٽڂْؾو 
   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ثٽڂٮٌُر عچج ځ٪ضڂٌ ٩ڄ هثوه دڄ أدٍ هچو ٩ڄ أدنٍ فنٌح دنڄ    [  0177]  

أصجڅٍ څذٍ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وأڅنج څنجةڀ   أدٍ ىً ٵجٻ أدٍ ثّْىه ثٽوةپٍ ٩ڄ ٩ڂه ٩ڄ 
 ٱٍ ثٽڂْؾو ٱٌٞدچٍ دٌؽپه ٵجٻ أٖ أًثٷ څجةڂج ٱُه ٵپش َج څذٍ ثهلل ٭پذضچٍ ٩ُچٍ  

   
فوعچج ځىًّ دڄ مجٽو ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ثٽٲنَثًٌ ٩نڄ ٩ذُنو ثهلل دنڄ ٩ڂنٌ ٩نڄ       [  0211]  

هنټ ٱٌأَنش ٱنٍ ثٽڂچنجٿ ٹأڅڂنج      ٹچش أدُش ٱنٍ ثٽڂْنؾو وٽنڀ َٺنڄ ٽنٍ أ     څجٱ٨ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ٵجٻ 
ثڅ٢پٴ دٍ إٽً دتٌ ٱُهنج ًؽنجٻ ځ٪پٶنىڃ ٱٶُنټ ثڅ٢پٶنىث دنه إٽنً ىثس ثٽُڂنُڄ ٱنيٹٌس ثٽٌوَنج           
ٽقٲٚز ٱٶپش ٵُٚهج ٩پً ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱٶٚنضهج ٩پُنه ٱٶنجٻ ځنڄ ًأي        
 هيڇ ٵجٽش دڄ ٩ڂٌ ٱٶجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ څ٪ڀ ثٽٲضً أو ٵنجٻ څ٪نڀ ثٽٌؽنټ ٽنى    
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ٹجڃ َٚپٍ ځڄ ثٽپُټ ٵجٻ وٹچش إىث څڂنش ٽنڀ أٵنڀ فضنً أٙنذـ ٵنجٻ ٱٺنجڃ دنڄ ٩ڂنٌ َٚنپٍ           
 ثٽپُټ 

   
 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ثّضچٖجه ثٽٞجٽز ٱٍ ثٽڂْؾو 

   
أمذٌڅج ثٽقْڄ دڄ أدٍ ٍَو ثٽٺنىٱٍ عچنج ٩ذنو ثٽ٪ََنَ دنڄ ځقڂنو أمذٌڅنٍ َََنو         [  0210]  

هٌَنٌر أڃ ًّنىٻ ثهلل   دڄ مُٚٲز ٩ڄ ځقڂو دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ عىدجڃ ٩ڄ أدُه ٩نڄ أدنٍ   
إىث ًأَننضڀ ځننڄ َذُنن٨ أو َذضننج٧ ٱننٍ ثٽڂْننؾو ٱٶىٽننىث ٖ أًدننـ ثهلل   ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٵننجٻ  

 صؾجًصٸ وإىث ًأَضڀ ځڄ َچٖو ٱُه ثٽٞجٽز ٱٶىٽىث ٖ ًههج ثهلل ٩پُٸ 
   

 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ فڂټ ثٽْٗؿ ٱٍ ثٽڂْؾو 
   
ٵپنش ٽ٪ڂنٌو دنڄ هَچنجً     ٵنجٻ   أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽڂذجًٷ فوعچج ّٲُجڃ دنڄ ٩ُُچنز  [  0210]  

أّڂ٪ش ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل َٶىٻ ځٌ ًؽټ َقڂټ څنذٗ ٱٶنجٻ ٽنه ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ        
 أځْٸ څٚىٽهج ٵجٻ څ٪ڀ  

   
 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ثصنجى ثٽٶذىً ځْجؽو  

   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ څجٱ٨ ثڅج ٕ٪ُخ ٩ڄ ثٽَهنٌٌ أمذٌڅنٍ ٩ذُنو ثهلل دنڄ ٩ذنو ثهلل      [  0211]  

ٽڂج څَٻ دجٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ١ٲنٴ ٢َنٌؿ مڂُٚنز ٽنه      ٖز ٵجٖ ثڃ دڄ ٩ذجُ و٩جة
٩پً وؽهه ٱئىث ث٭ضڀ ٹٖٲهج ٩ڄ وؽهه ٱٶجٻ وهى ٹيٽٸ ٽ٪چنز ثهلل ٩پنً ثٽُهنىه وثٽچٚنجًي     

 ثصنيوث ٵذىً أڅذُجةهڀ ځْجؽو َقيً ځغټ ځج ٙچ٪ىث  
   

 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ثٖٕضذجٷ إىث مٌػ إٽً ثٽڂْؾو 
   
٩ڂٌ ثڅج هثوه دڄ ٵُِ ثٽٲٌثء ٩ڄ ّ٪و دڄ إّنقجٳ ٩نڄ أدنٍ    فوعچج ٩غڂجڃ دڄ [  0212]  

أهًٹچننٍ ٹ٪ننخ دننڄ ٩ؾننٌر دننجٽذٟٗ وأڅننج ځٖننذٸ دننُڄ أٙننجد٪ٍ ٱٶننجٻ ثڃ  عڂجځننز ثٽقچننجٟ ٵننجٻ 
ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ إىث صىٝنأ أفنوٹڀ عنڀ منٌػ ٩جځنوث إٽنً ثٽٚنٗر ٱنٗ             

 َٖذٸ دُڄ أٙجد٪ه  
   
جڃ ٩ڄ ځقڂنو دنڄ ٩ؾنٗڃ ٩نڄ ثٽڂٶذنٌٌ ٩نڄ       أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُ[  0213]  

إىث صىٝأس ٱ٪ڂوس إٽً ثٽڂْؾو ٹ٪خ دڄ ٩ؾٌر ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
 ٱٗ صٖذٺڄ دُڄ أٙجد٪ٸ ٱئڅٸ ٱٍ ٙٗر 

   
أمذٌڅننج ثٽهُننغڀ دننڄ ؽڂُننټ ٩ننڄ ځقڂننو دننڄ ځْننپڀ ٩ننڄ إّننڂج٩ُټ دننڄ أځُننز ٩ننڄ    [  0214]  
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ځنڄ صىٝنأ عنڀ منٌػ     ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ     ثٽڂٶذٌٌ ٩ڄ أدٍ هٌَنٌر ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل    
 ٌََو ثٽٚٗر ٱهى ٱٍ ٙٗر فضً ٌَؽ٨ إٽً دُضه ٱٗ صٶىٽىث هٺيث َ٪چٍ َٖذٸ دُڄ أٙجد٪ه 

   
 دجح ٱٞټ ځڄ ؽپِ ٱٍ ثٽڂْؾو َچض٦ٌ ثٽٚٗر 

   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج ځقڂو دڄ ٩ڂٌو ٩نڄ أدنٍ ّنپڂز ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر       [  0215]  

ٖ صنَثٻ ثٽڂٗةٺنز صٚنپٍ ٩پنً ثٽ٪ذنو ځنج هثٿ ٱنٍ        هلل ٩پُه وّنپڀ  ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ث
 ځٚٗڇ ثٽيٌ َٚپٍ ٱُه ځج ٽڀ َٶڀ أو َقوط صٶىٻ ثٽپهڀ ث٭ٲٌ ٽه ثٽپهڀ ثًفڂه 

   
 دجح ٱٍ صَوَٴ ثٽڂْجؽو 

   
أمذٌڅج ٩ٲجڃ عچج فڂجه دڄ ّپڂز عچج أَىح ٩ڄ أدنٍ ٵٗدنز ٩نڄ أڅنِ دنڄ ځجٽنٸ       [  0216]  

 ٖ صٶىٿ ثٽْج٩ز فضً َضذجهً ثٽچجُ ٱٍ ثٽڂْجؽو ڀ ٵجٻ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپ
   

 دجح ثٽٚٗر إٽً ّضٌر 
   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُنو ثٽ٢ُجٽْنٍ عچنج ٕن٪ذز ٩نڄ ثٽقٺنڀ دنڄ ٩ضُذنز ٵنجٻ ّنڂ٪ش أدنج            [  0217]  

مننٌػ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ دجٽذ٢قننجء دجٽهننجؽٌر ٱٚننپً ثٽ٦هننٌ  ؽقُٲننز َٶننىٻ 
 ه ٩چَر وثڃ ثٽ٦٪ڄ ٽضڂٌ دُڄ َوَه  ًٹ٪ضُڄ وثٽ٪ٌٚ ًٹ٪ضُڄ ودُڄ َوَ

   
أڃ أمذٌڅنج ځْننوه عچنج َقُننً دننڄ ّن٪ُو ٩ننڄ ٩ذُنو ثهلل ٩ننڄ څننجٱ٨ ٩نڄ دننڄ ٩ڂننٌ      [  0201]  

 ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڅش صٌٹَ ٽه ثٽ٪چَر َٚپٍ إٽُهج 
   

 دجح ٱٍ هڅى ثٽڂٚپٍ إٽً ثٽْضٌر 
   
ڄ ٍَو دڄ أّنپڀ ٩نڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ     أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽڂؾُو عچج ځجٽٸ ٩[  0200]  

إىث ٹنجڃ أفنوٹڀ َٚنپٍ ٱنٗ َنو٧      دڄ أدٍ ّ٪ُو ٩ڄ أدٍ ّن٪ُو ثٽننوًٌ ثڃ ًّنىٻ ثهلل ٵنجٻ     
 أفوث َڂٌ دُڄ َوَه ٱئڃ أدٍ ٱپُٶجصپه ٱئڅڂج هى ٢ُٕجڃ  

   
 دجح ثٽٚٗر إٽً ثٽٌثفپز 

   
٩ذُنو  أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ځذجًٷ و٩ذو ثهلل دڄ ّ٪ُو ٩ڄ أدٍ مجٽنو ثْفڂنٌ ٩نڄ    [  0200]  

 ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َٚپٍ إٽً ًثفپز ثهلل ٩ڄ څجٱ٨ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ 
   

 دجح ثٽڂٌأر صٺىڃ دُڄ َوٌ ثٽڂٚپٍ 
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أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ثٽپُظ فوعچٍ ٩ٶُنټ ٩نڄ دنڄ ٕنهجح فنوعچٍ      [  0201]  

ٚنپٍ وهنٍ   أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹنجڃ َ ٩ٌور دڄ ثٽَدٌُ أڃ ٩جةٖز أمذٌصه 
 دُچه ودُڄ ثٽٶذپز ٩پً ٱٌثٓ أهپه ث٩ضٌثٛ ثٽؾچجٍر 

   
 دجح ځج َٶ٨٢ ثٽٚٗر وځج ٖ َٶ٢٪هج  

   
أمذٌڅننج أدننى ثٽىٽُننو وفؾننجػ ٵننجٖ فننوعچج ٕنن٪ذز أمذٌڅننٍ فڂُننو دننڄ هننٗٻ ٵننجٻ     [  0202]  

َٶ٨٢ ٙٗر ثٽٌؽټ إىث ٽڀ َٺڄ دنُڄ َوَنه   ّڂ٪ش ٩ذو ثهلل دڄ ثٽٚجځش ٩ڄ أدٍ ىً أڅه ٵجٻ 
فټ وثٽقڂجً وثٽٺپخ ثّْىه وثٽڂٌأر ٵجٻ ٵپش ٱڂج دجٻ ثّْنىه ځنڄ ثْفڂنٌ ځنڄ     ٹامٌر ثٽٌ

 ثْٙٲٌ ٵجٻ ّأٽش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹڂج ّأٽضچٍ ٱٶجٻ ثّْىه ٢ُٕجڃ  
   

 دجح ٖ َٶ٨٢ ثٽٚٗر ٍٕء 
   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج دڄ ٩ُُچز ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دنڄ ٩ذنو ثهلل ٩نڄ دنڄ     [  0203]  

ؽتش ثڅج وثٽٲٞټ َ٪چٍ ٩پً أصجڃ وثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٚپٍ دڂچنً أو  جُ ٵجٻ ٩ذ
 د٪ٌٱز ٱڂًٌس ٩پً د٪ٜ ثٽٰٚ ٱچَٽش ٩چهج وصٌٹضهج ص٩ًٌ وهمپش ٱٍ ثٽٰٚ 

   
 دجح ٹٌثهُز ثٽڂٌوً دُڄ َوٌ ثٽڂٚپٍ 

   
فوعچج َقًُ دڄ فْجڃ ثڅج دڄ ٩ُُچنز ٩نڄ ّنجٽڀ دنڄ أدنٍ ثٽچٞنٌ ٩نڄ دْنٌ دنڄ          [  0204]  

ٵجٻ أًّپچٍ أدى ؽهُڀ ثْڅٚجًٌ إٽً ٍَو دڄ مجٽو ثٽؾهچٍ أّأٽه ځج ّڂ٨ ځڄ ثٽچذنٍ   ّ٪ُو
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ ثٽيٌ َڂٌ دُڄ َوٌ ثٽڂٚپٍ ٱٶنجٻ ثڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه     

ْڃ َٶىٿ أفوٹڀ أًد٪ُڄ مٌُ ځڄ ثڃ َڂٌ دُڄ َوٌ ثٽڂٚپٍ ٵنجٻ ٱنٗ أهًٌ ّنچز    وّپڀ ٵجٻ 
 أو ٕهٌث أو َىځج  

   
أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽڂؾُنو عچنج ځجٽنٸ ٩نڄ أدنٍ ثٽچٞنٌ ځنىٽً ٩ڂنٌو دنڄ          [  0205]  

ثڃ ٍَو دڄ مجٽو ثٽؾهچٍ أًّپه إٽً أدنٍ ؽهنُڀ   ٩ذُو ثهلل دڄ ځ٪ڂٌ ثڃ دٌْ دڄ ّ٪ُو أمذٌڇ 
َْأٽه ځجىث ّڂ٨ ځڄ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٶنىٻ ٱنٍ ثٽڂنجً دنُڄ َنوٌ ثٽڂٚنپٍ          

ً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٽى َ٪پڀ ثٽڂجً دنُڄ َنوٌ ثٽڂٚنپٍ ځنجىث     ٱٶجٻ أدى ؽهُڀ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپ
٩پُه ٱٍ ىٽٸ ٽٺجڃ ثڃ َٶٰ أًد٪ُڄ مٌُث ٽه ځڄ ثڃ َڂٌ دُڄ َوَه ٵجٻ أدى ثٽچٌٞ ٖ أهًٌ 

 أًد٪ُڄ َىځج أو ٕهٌث أو ّچز 
   

 دجح ٱٞټ ثٽٚٗر ٱٍ ځْؾو ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
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چنج أٱپنـ هنى دنڄ فڂُنو فنوعچٍ أدنى دٺنٌ دنڄ          أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دنڄ ٩ذنو ثٽڂؾُنو ع   [  0206]  
ځقڂو فوعچٍ ّپُڂجڃ ثْ٭ٌ ٵجٻ ّڂ٪ش أدنج هٌَنٌر َٶنىٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه        

 ٙٗر ٱٍ ځْؾوٌ هيث ٹأٽٰ ٙٗر ٱُڂج ّىثڇ ځڄ ثٽڂْجؽو إٖ ثٽڂْؾو ثٽقٌثٿ وّپڀ 
   
ڂٌ ٵنجٻ ٵنجٻ   أمذٌڅج ځْوه عچج دٌٖ دڄ ثٽٲٞټ عچج ٩ذُو ثهلل ٩ڄ څجٱ٨ ٩ڄ دڄ ٩[  0207]  

ٙٗر ٱٍ ځْؾوٌ هيث أٱٞټ ځڄ أٽٰ ٙنٗر ٱُڂنج ّنىثڇ    ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
 ثٖ ثٽڂْؾو ثٽقٌثٿ 

   
فوعچج فؾجػ دڄ ځچهجٻ عچج دڄ ٩ُُچز ٩ڄ ّن٪ُو دنڄ ثٽڂْنُخ ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر       [  0201]  

ٙٗر ٱنٍ ځْنؾوٌ هنيث أٱٞنټ ځنڄ أٽنٰ ٙنٗر ٱُڂنج         ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
 ڇ ثٖ ثٽڂْؾو ثٽقٌثٿ ّىث
   

 دجح ٖ صٖو ثٽٌفجٻ ثٖ إٽً عٗعز ځْجؽو 
   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ عچج ځقڂو دڄ ٩ڂٌو ٩نڄ أدنٍ ّنپڂز ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر       [  0200]  

ٖ صٖننو ثٽٌفننجٻ ثٖ إٽننً عٗعننز ځْننجؽو ثٽٺ٪ذننز  ٵننجٻ ٵننجٻ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ  
 وځْؾوٌ هيث وځْؾو ثْٵًٚ 

   
 ٍٖ إٽً ثٽڂْجؽو ٱٍ ثٽ٢پڀ دجح ٱٞټ ثٽڂ

   
فوعچج ٍٹٌَج دڄ ٩وٌ ٩ڄ ٩ذُنو ثهلل دنڄ ٩ڂنٌو ٩نڄ ٍَنو دنڄ أدنٍ أڅُْنز ٩نڄ          [  0200]  

ؽچجهر ٩ڄ ځٺقىٻ ٩ڄ أدٍ إهًَِ ٩ڄ أدٍ ثٽوًهثء ٩ڄ ثٽچذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ     
 ځڄ ځًٖ ٱٍ ٥پڂز ٽُټ إٽً ٙٗر آصجڇ ثهلل څىًث َىٿ ثٽٶُجځز 

   
 ٍ ثٽٚٗر دجح ٹٌثهُز ثٖٽضٲجس ٱ

   
فننوعچج ٩ذننو ثهلل دننڄ ٙننجٽـ فننوعچٍ ثٽپُننظ فننوعچٍ َننىڅِ ٩ننڄ دننڄ ٕننهجح ٵننجٻ   [  0201]  

ّڂ٪ش أدج ثْفىٗ َقوط ٩ڄ دڄ ثٽڂُْخ ثڃ أدج ىً ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه   
 ٖ ََثٻ ثهلل ځٶذٗ ٩پً ثٽ٪ذو ځج ٽڀ َپضٲش ٱئىث ٌٙٯ وؽهه ثڅٌٚٯ ٩چه  وّپڀ 

   
 دجح أٌ ثٽٚٗر أٱٞټ 

   
أمذٌڅج أفڂنو دنڄ ٩ذنو ثهلل عچنج فؾنجػ دنڄ ځقڂنو ٵنجٻ ٵنجٻ دنڄ ؽنٌَؼ أمذٌڅنٍ             [  0202]  

٩غڂجڃ دڄ أدٍ ّپُڂجڃ ٩ڄ ٩پٍ ثٍْهٌ ٩نڄ ٩ذُنو ثهلل دنڄ ٩ڂُنٌ ثٽپُغنٍ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ         
ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ّتټ أٌ ث٩ْڂجٻ أٱٞټ ٵجٻ إَڂنجڃ دنجهلل ٖ ٕنٸ ٱُنه     فذٍٖ 
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ٌوًر ٵُنټ ٱنأٌ ثٽٚنٗر أٱٞنټ ٵنجٻ ١نىٻ ثٽٶُنجٿ ٱٶُنټ ٱنأٌ          وؽهجه ٖ ٭پىٻ ٱُه وفؾز ځذن 
ثٽٚوٵز أٱٞټ ٵجٻ ؽهو ځٶټ ٵُټ ٱأٌ ثٽهؾٌر أٱٞټ ٵجٻ ثڃ صهؾٌ ځج فٌٿ ثهلل ٩پُٸ ٵُنټ  
ٱأٌ ثٽؾهجه أٱٞټ ٵجٻ ځڄ ؽجهو ثٽڂٌٖٹُڄ دڂجٽه وڅٲْنه ٵُنټ ٱنأٌ ثٽٶضنټ إٔنٌٯ ٵنجٻ ځنڄ        

 ٩ٶٌ ؽىثهڇ وأهٌَٴ هځه  
   

 ٌ دجح ٱٞټ ٙٗر ثٽٮوثر وٙٗر ثٽ٪ٚ
   
فوعچج ٩ٲجڃ أمذٌڅج هڂجٿ ٩نڄ أدنٍ ؽڂنٌر ٩نڄ أدنٍ دٺنٌ دنڄ أدنٍ ځىّنً ٩نڄ           [  0203]  

ځنڄ ٙنپً ثٽذنٌهَڄ همنټ ثٽؾچنز ٵُنټ ْدنٍ        أدُه ٵجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ      
 ځقڂو ځج ثٽذٌهَڄ ٵجٻ ثٽٮوثر وثٽ٪ٌٚ 

   
ٍ أّنُو ٩نڄ   أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج ّپُڂجڃ دڄ دٗٻ ٩نڄ إدنٌثهُڀ ٩نڄ أدن    [  0204]  

ځنڄ ٙنپً ثٽٚنذـ ٱهنى ٱنٍ      ؽوڇ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٵنجٻ   
ؽىثً ثهلل ٱٗ صنٲٌوث ثهلل ٱٍ ؽجًڇ وځڄ ٙپً ثٽ٪ٌٚ ٱهى ٱٍ ؽنىثً ثهلل ٱنٗ صنٲنٌوث ثهلل    

 ٱٍ ؽجًڇ ٵجٻ أدى ځقڂو إىث أځڄ وٽڀ َٰ ٱٶو ٭وً وأمٲٌ  
   

 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ هٱ٨ ثْمذغُڄ ٱٍ ثٽٚٗر 
   
فوعچج ځقڂو دڄ ٹچجّز ٩ڄ هٖجٿ دڄ ٩ٌور ٩ڄ أدُنه ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ثًْٵنڀ      [  0205]  

إىث فٞننٌس ثٽٚننٗر وأًثه ثٽٌؽننټ ثٽنننٗء ٱجدننوأ   ٩ننڄ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٵننجٻ    
 دجٽنٗء  

   
 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ثٖمضٚجً ٱٍ ثٽٚٗر 

   
دننڄ ّننٌَُڄ ٩ننڄ أدننٍ فننوعچج ٩ذننو ثهلل دننڄ ّنن٪ُو عچننج أدننى مجٽننو ٩ننڄ هٖننجٿ ٩ننڄ  [  0206]  

 څهً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثڃ َٚپٍ ثٽٌؽټ ځنضٌٚث  هٌٌَر ٵجٻ 
   

 دجح ثٽچهً ٩ڄ ثٽچىٿ ٵذټ ثٽ٪ٖجء وثٽچىٿ د٪وهج  
   
أمذٌڅج فٲ٘ دڄ ٩ڂٌو ثٽقىٍٝ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ُّجً أدٍ ثٽڂچهنجٻ ثٽٌَنجفٍ   [  0207]  

 چىٿ ٵذټ ثٽ٪ٖجء وثٽقوَظ د٪وهج  ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٺٌڇ ثٽ٩ڄ أدٍ دٌٍر ٵجٻ 
   

 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ همىٻ ثٽڂٌٖٷ ثٽڂْؾو ثٽقٌثٿ 
   
أمذٌڅج دٌٖ دڄ عجدش ثٽذَثً عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ثٽڂٮٌُر ٩ڄ ثٽٖن٪ذٍ ٩نڄ ثٽڂقنًٌ    [  0211]  
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ٹچش ځ٨ ٩پنٍ دنڄ أدنٍ ١جٽنخ ٽڂنج د٪غنه ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل         دڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ أدُه ٵجٻ 
ټ ٙنىصه ثٖ ثڅنه ٖ َنومټ ثٽؾچنز ثٖ څٲنِ ځؤځچنز وٖ       ٩پُه وّنپڀ ٱچنجهي دنأًد٨ فضنً ٙنه     

َقؾڄ د٪و ثٽ٪جٿ ځٌٖٷ وٖ ٢َىٯ دجٽذُش ٩ٌَجڃ وځڄ ٹجڃ دُچنه ودنُڄ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً     
ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩هو ٱنئڃ أؽپنه إٽنً أًد٪نز إٔنهٌ ٱنئىث ځٞنش ثًْد٪نز ٱنئڃ ثهلل دنٌٌء ځنڄ            

 ثٽڂٌٖٹُڄ وًّىٽه  
   

 دجح ځضً َؤځٌ ثٽٚذٍ دجٽٚٗر 
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ثٽَدٌُ ثٽقڂُوٌ عچج فٌځپز دڄ ٩ذو ثٽ٪َََ دنڄ ثٽٌدُن٨ دنڄ    [  0210]  

ّذٌر دڄ ځ٪ذو ثٽؾهچٍ فوعچٍ ٩ڂٍ ٩ذو ثٽڂپٸ دڄ ثٽٌد٨ُ دڄ ّذٌر ٩ڄ أدُه ٩ڄ ؽنوڇ ٵنجٻ   
٩پڂننىث ثٽٚننذٍ ثٽٚننٗر دننڄ ّننذ٨ ّننچُڄ وثٝننٌدىڇ  ٵننجٻ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ 

 ٩پُهج دڄ ٩ٌٖر 
   

 ڇ ٱُهج ثٽٚٗر دجح أٌ ّج٩ز َٺٌ
   
أمذٌڅنج وهُنخ دنڄ ؽٌَننٌ عچنج ځىّنً دننڄ ٩پنٍ ٵنجٻ ّننڂ٪ش أدنٍ ٵنجٻ ّننڂ٪ش          [  0210]  

عٗط ّج٩جس ٹجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َچهجڅنج ثڃ څٚنپٍ       ٩ٶذز دڄ ٩جځٌ ٵجٻ 
ٱننُهڄ وثڃ څٶذننٌ ٱننُهڄ ځىصجڅننج فننُڄ ص٢پنن٨ ثٽٖننڂِ دجٍ٭ننز فضننً صٌصٲنن٨ وفننُڄ َٶننىٿ ٵننجةڀ       

 وفُڄ صُٰٞ ثٽٖڂِ ٽپٮٌوح فضً صٮٌح   ثٽ٦هٌُر فضً صڂُټ ثٽٖڂِ
   
أمذٌڅج ٩ٲجڃ عچج هڂجٿ ٩ڄ ٵضجهر ٩ڄ أدنٍ ثٽ٪جٽُنز ٩نڄ دنڄ ٩ذنجُ ٵنجٻ فنوعچٍ        [  0211]  

ًؽجٻ ځٌُٝىڃ ځچهڀ ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح وأًٝجهڀ ٩چنوٌ ٩ڂنٌ ثڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل     
ٖ ٙننٗر د٪ننو ٙننٗر ثٽٚننذـ فضننً ص٢پنن٨ ثٽٖننڂِ وٖ ٙننٗر د٪ننو ٙننٗر  ٩پُننه وّننپڀ ٵننجٻ 

 ٌٚ فضً صٮٌح ثٽٖڂِ ثٽ٪
   

 دجح ٱٍ ثٽٌٹ٪ضُڄ د٪و ثٽ٦هٌ  
   
ّنڂ٪ش ثّْنىه دنڄ    أمذٌڅج ّ٪ُو دنڄ ثٽٌدُن٨ عچنج ٕن٪ذز ٩نڄ أدنٍ إّنقجٳ ٵنجٻ         [  0212]  

َََو وځٌْوٵج َٖهوثڃ ٩پً ٩جةٖز ثڅهج ٕهوس ٩پً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ثڅنه   
 ص٪چٍ د٪و ثٽ٪ٌٚ ٽڀ َٺڄ ٩چوهج َىځج ثٖ ٙپً هجصُڄ ثٽٌٹ٪ضُڄ ٵجٻ أدى ځقڂو 

   
أمذٌڅج ٱٌور دڄ أدٍ ثٽڂٮٌثء عچنج ٩پنٍ دنڄ ځْنهٌ ٩نڄ هٖنجٿ دنڄ ٩نٌور ٩نڄ          [  0213]  

 ځج صٌٷ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ًٹ٪ضُڄ د٪و ثٽ٪ٌٚ ٵ٠ أدُه ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش 
   
أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ًُْ عچج ٩ذو ثهلل دڄ وهخ أمذٌڅٍ ٩ڂٌو دڄ ثٽقجًط ٩نڄ  [  0214]  
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ثڃ ٩ذننو ثهلل دننڄ ٩ذننجُ و٩ذننو ثٽننٌفڂڄ دننڄ ٕننؼ ٩ننڄ ٹٌَننخ ځننىٽً دننڄ ٩ذننجُ دٺُننٌ دننڄ ثْ
ثٍْهٌ وثٽڂْىً دڄ ځنٌځز أًّپىڇ إٽً ٩جةٖز ٍوػ ثٽچذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱٶنجٽىث     
ثٵننٌأ ٩پُهننج ثٽْننٗٿ ځچننج ؽڂُ٪ننج وّننپهج ٩ننڄ ثٽننٌٹ٪ضُڄ د٪ننو ثٽ٪ٚننٌ وٵننټ ثڅننج أمذٌڅننج ثڅننٸ       

ڀ څهننً ٩چهڂننج ٵننجٻ دننڄ ٩ذننجُ وٹچننش  صٚننپُچهڂج وٵننو دپٮچننج ثڃ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپ 
ثٝننٌح ځنن٨ ٩ڂننٌ دننڄ ثٽن٢ننجح ثٽچننجُ ٩پُهڂننج ٵننجٻ ٹٌَننخ ٱننومپش ٩پُهننج ودپٮضهننج ځننج           
أًّپىڅٍ دنه ٱٶجٽنش ّنټ أٿ ّنپڂز ٱنٌؽنش إٽنُهڀ ٱنأمذٌصهڀ دٶىٽهنج ٱٌهوڅنٍ إٽنً أٿ ّنپڂز            
دڂغننټ ځننج أًّننپىڅٍ إٽننً ٩جةٖننز ٱٶجٽننش أٿ ّننپڂز ّننڂ٪ش ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ 

عننڀ ًأَضنه َٚنپُهڂج أځننج فنُڄ ٙنٗهڂج ٱئڅننه ٙنپً ثٽ٪ٚنٌ عننڀ همنټ و٩چننوٌ        َچهنً ٩چهڂنج   
څْننىر ځننڄ دچننٍ فننٌثٿ ځننڄ ثْڅٚننجً ٱٚننٗهڂج ٱأًّننپش إٽُننه ثٽؾجًَننز ٱٶپننش ٵننىځٍ دؾچذننه  
ٱٶىٽٍ أٿ ّپڂز صٶىٻ َج ًّىٻ ثهلل أٽڀ أّڂ٪ٸ صچهً ٩ڄ هجصُڄ ثٽنٌٹ٪ضُڄ وأًثٷ صٚنپُهڂج   

وإٔننجً دُننوڇ ٱجّننضأمٌس ٩چننه ٱپڂننج  ٱننئڃ إٔننجً دُننوڇ ٱجّننضأمٌٌ ٩چننه ٵجٽننش ٱٲ٪پننش ثٽؾجًَننز
ثڅٌٚٯ ٵجٻ َج ثدچز أدٍ أځُز ّنأٽش ٩نڄ ثٽنٌٹ٪ضُڄ د٪نو ثٽ٪ٚنٌ ثڅنه أصنجڅٍ څنجُ ځنڄ ٩ذنو           
ثٽٶُِ دجّٔٗٿ ځڄ ٵىځهڀ ٱٖٮپىڅٍ ٩ڄ ثٽٌٹ٪ضُڄ ثٽپضُڄ د٪و ثٽ٦هٌ ٱهڂج هجصنجڃ ّنتټ أدنى    

ٖ ځقڂو ٩نڄ هنيث ثٽقنوَظ ٱٶنجٻ ثڅنج أٵنىٻ دقنوَظ ٩ڂنٌ ٩نڄ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ              
 ٙٗر د٪و ثٽ٪ٌٚ فضً صٮٌح ثٽٖڂِ وٖ د٪و ثٽٲؾٌ فضً ص٢پ٨ ثٽٖڂِ 

   
 دجح ٱٍ ٙٗر ثٽْچز 

   
ثڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه    أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ٩ڄ ځجٽٸ ٩ڄ څجٱ٨ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ [  0215]  

وّپڀ ٹجڃ َٚپٍ ٵذټ ثٽ٦هٌ ًٹ٪ضُڄ ود٪و ثٽ٦هٌ ًٹ٪ضُڄ ود٪و ثٽڂٮٌح ًٹ٪ضُڄ ٱٍ دُضنه  
 ڄ ود٪و ثٽؾڂ٪ز ًٹ٪ضُڄ ٱٍ دُضه  ود٪و ثٽ٪ٖجء ًٹ٪ضُ

   
فوعچج هجٕڀ دڄ ثٽٶجّڀ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ثٽچ٪ڂجڃ دڄ ّجٽڀ ٵنجٻ ّنڂ٪ش ٩ڂنٌو دنڄ     [  0216]  

أوُ ثٽغٶٲٍ َقوط ٩ڄ ٩چذْنز دنڄ أدنٍ ّنٲُجڃ ٩نڄ أٿ فذُذنز ٍوػ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه          
چضنٍ  ځج ځڄ ٩ذو ځْپڀ َٚنپٍ ٹنټ َنىٿ ع   وّپڀ ثڅهج ّڂ٪ش ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶىٻ 

٩ٌٖر ًٹ٪ز ص٢ى٩ج ٭ٌُ ثٽٲٌَٞز إٖ ٽه دُش ٱٍ ثٽؾچز أو دچٍ ٽه دُش ٱٍ ثٽؾچز ٵجٽش أٿ 
 فذُذز ٱڂج دٌفش أٙپُهڄ د٪و وٵجٻ ٩ڂٌو ځغپه وٵجٻ ثٽچ٪ڂجڃ ځغپه  

   
أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ ٩ڂٌ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ إدٌثهُڀ دڄ ځقڂو دڄ ثٽڂچضٖنٌ ٩نڄ أدُنه    [  0217]  

ٹننجڃ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٖ َننو٧  ٩ننڄ ٩جةٖننز ًٝننً ثهلل ص٪ننجٽً ٩چهننج ٵجٽننش
 أًد٪ج ٵذټ ثٽ٦هٌ وًٹ٪ضُڄ ٵذټ ثٽٲؾٌ 

   
 دجح ثٽٌٹ٪ضُڄ ٵذټ ثٽڂٮٌح 

   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅنج ثٽؾٌَنٌ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ دٌَنور ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ          [  0221]  
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څُڄ ٙٗر دُڄ ٹټ أىثڅُڄ ٙٗر دُڄ ٹټ أىثځٮٲټ ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
 دُڄ ٹټ أىثڅُڄ ٙٗر دُڄ ٹټ أىثڅُڄ ٙٗر ٽڂڄ ٕجء 

   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ثٽٌد٨ُ فوعچج ٕن٪ذز ٩نڄ ٩ڂنٌو دنڄ ٩نجځٌ ٵنجٻ ّنڂ٪ش أڅْنج         [  0220]  

ٹجڃ ثٽڂؤىڃ َؤىڃ ٽٚٗر ثٽڂٮٌح ٩پً ٩هنو ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱُٶنىٿ       ٵجٻ 
ثٽْنىثًٌ فضنً َننٌػ ًّنىٻ      ٽذجح أٙقجح ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱُذضنوًوڃ    
 ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وهڀ ٹيٽٸ ٵجٻ وٵټ ځج ٹجڃ َپذظ  

   
 دجح ثٽٶٌثءر ٱٍ ًٹ٪ضٍ ثٽٲؾٌ 

   
ٹجڃ ًّىٻ ثهلل أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ هٖجٿ ٩ڄ ځقڂو ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش [  0220]  

هنى ثهلل   ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َنٲٍ ځج ٹجڃ َٶٌأ ٱُهڂج وىٹٌس ٵنټ َنج أَهنج ثٽٺنجٱٌوڃ وٵنټ     
 أفو ٵجٻ ّ٪ُو ٱٍ ًٹ٪ضٍ ثٽٲؾٌ  

   
فوعچج ځْوه عچج َقًُ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل فوعچٍ څجٱ٨ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ فنوعضچٍ فٲٚنز   [  0221]  

أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٹنجڃ َٚنپٍ ّنؾوصُڄ مٲُٲضنُڄ د٪نوځج ٢َپن٨ ثٽٲؾنٌ وٹجڅنش           
 ّج٩ز ٖ أهمټ ٱُهج ٩پً ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

   
چج مجٽو دڄ ځنپو عچج ځجٽٸ ٩ڄ څجٱ٨ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ٩نڄ فٲٚنز ٍوػ ثٽچذنٍ    فوع[  0222]  

ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إىث ّٺڄ ثٽڂؤىڃ ځڄ أىثڃ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٽش 
 ثٽٚذـ ودوأ ثٽٚذـ ٙپً ًٹ٪ضُڄ مٲُٲضُڄ ٵذټ ثڃ صٶجٿ ثٽٚٗر 

   
ُچنز ٩نڄ ٩ڂنٌو ٩نڄ     أمذٌڅج ځقڂو دنڄ أفڂنو دنڄ أدنٍ مپنٰ عچنج ّنٲُجڃ دنڄ ٩ُ        [  0223]  

ثڃ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٹننجڃ َٚننپٍ د٪ننو ثٽؾڂ٪ننز     ثٽَهننٌٌ ٩ننڄ ّننجٽڀ ٩ننڄ أدُننه   
 ًٹ٪ضُڄ وأمذٌڅه فٲٚز ثڅه ٹجڃ َٚپٍ إىث أٝجء ثٽٚذـ ًٹ٪ضُڄ  

   
 دجح ثٽٺٗٿ د٪و ًٹ٪ضٍ ثٽٲؾٌ 

   
فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ّ٪ُو عچج ٩ذو ثهلل دڄ إهًَِ ٩نڄ ځجٽنٸ دنڄ أڅنِ ٩نڄ ّنجٽڀ       [  0224]  
ٹننجڃ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ إىث ٍ ثٽچٞننٌ ٩ننڄ أدننٍ ّننپڂز ٩ننڄ ٩جةٖننز ٵجٽننش أدنن

 ٙپً ثٽٌٹ٪ضُڄ ٵذټ ثٽٲؾٌ ٱئڃ ٹجڅش ٽه فجؽز ٹپڂچٍ دهج وإٖ مٌػ إٽً ثٽٚٗر 
   

 دجح ث٢ٖٝؾج٧ د٪و ًٹ٪ضٍ ثٽٲؾٌ 
   
أمذٌڅننج َََننو دننڄ هننجًوڃ ٩ننڄ دننڄ أدننٍ ىَننخ ٩ننڄ ثٽَهننٌٌ ٩ننڄ ٩ننٌور ٩ننڄ    [  0225]  
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جڃ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ َٚننپٍ ځننج دننُڄ ثٽ٪ٖننجء إٽننً ثٽٲؾننٌ إفننوي ٹنن٩جةٖننز ٵجٽننش 
٩ٖننٌر ًٹ٪ننز َْننپڀ ٱننٍ ٹننټ ًٹ٪ضننُڄ َننىصٌ دىثفننور ٱننئىث ّننٺش ثٽڂننؤىڃ ځننڄ ثْىثڃ ًٹنن٨      

 ًٹ٪ضُڄ مٲُٲضُڄ عڀ ث٢ٝؾ٨ فضً َأصُه ثٽڂؤىڃ ٱُنٌػ ځ٪ه  
   

 دجح إىث أٵُڂش ثٽٚٗر ٱٗ ٙٗر ثٖ ثٽڂٺضىدز 
   
ٙڀ ٩ڄ ٍٹٌَج دڄ إّقجٳ ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ هَچجً ٩ڄ ّپُڂجڃ دنڄ  فوعچج أدى ٩ج[  0226]  

إىث أٵُڂنش ثٽٚنٗر ٱنٗ    َْجً ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ          
 ٙٗر ثٖ ثٽڂٺضىدز  

   
أمذٌڅج أدى فٲ٘ ٩ڂنٌو دنڄ ٩پنٍ ثٽٲنُٗ عچنج ٭چنوً ٩نڄ ٕن٪ذز ٩نڄ وًٵنجء           [  0226]  

دٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ    ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ هَچجً ٩ڄ ٢٩جء دڄ َْجً ٩ڄ أ
 څقىڇ  

   
فوعچج هجٕڀ دڄ ثٽٶجّڀ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ّ٪و دڄ إدنٌثهُڀ ٩نڄ فٲن٘ دنڄ ٩جٙنڀ      [  0227]  

أٵُڂش ثٽٚٗر ٱٌأي ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ًؽنٗ َٚنپٍ   دڄ ٩ڂٌ ٩ڄ دڄ دقُچز ٵجٻ 
 ُ ٱٶننجٻ ٽننه ثٽچذننٍ  ثٽننٌٹ٪ضُڄ ٱپڂننج ٵٞننً ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٙننٗصه ٖط دننه ثٽچننج

 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أصٚپٍ ثٽٚذـ أًد٪ج 
   
فوعچج ځْپڀ عچج فڂجه دڄ ّپڂز ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ هَچجً ٩ڄ ٢٩جء دنڄ َْنجً ٩نڄ    [  0231]  

إىث أٵُڂش ثٽٚٗر ٱنٗ ٙنٗر ثٖ ثٽڂٺضىدنز    أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
 ٵجٻ أدى ځقڂو إىث ٹجڃ ٱٍ دُضه ٱجٽذُش أهىڃ 

   
 دجح ٱٍ أًد٨ ًٹ٪جس ٱٍ أوٻ ثٽچهجً 

   
أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج ځ٪ضڂٌ دڄ ّپُڂجڃ ٩ڄ دٌه فوعچٍ ّنپُڂجڃ دنڄ ځىّنً    [  0230]  

٩ڄ ځٺقىٻ ٩ڄ ٹغٌُ دڄ ځٌر ثٽقٌٞځٍ ٩ڄ ٵُِ ثٽؾيثځٍ ٩ڄ څ٪ُڀ دڄ هڂجً ثٽٮ٢ٲجڅٍ 
ځنڄ أوٻ  دڄ آهٿ ٙټ ٽٍ أًدن٨ ًٹ٪نجس   ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ٵجٻ ثهلل ص٪جٽً 

 ثٽچهجً أٹٲٸ آمٌڇ 
   

 دجح ٙٗر ثٽٞقً 
   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ عچج ٕ٪ذز ٵجٻ ٩ڂٌو دنڄ ځنٌر أڅذنأڅٍ ٵنجٻ ّنڂ٪ش      [  0230]  

ًأي ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٚنپٍ ثٽٞنقً       دڄ أدٍ ٽُپً َٶنىٻ ځنج أمذٌڅنج أفنو ثڅنه      
ٙپً عڂنجڃ ًٹ٪نجس ٵجٽنش     ٭ٌُ أٿ هجڅب ٱئڅهج ىٹٌس ثڅه َىٿ ٱضـ ځٺز ث٭ضْټ ٱٍ دُضهج عڀ
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 وٽڀ أًڇ ٙپً ٙٗر أمٰ ځچهج ٭ٌُ ثڅه َضڀ ثٽٌٹى٧ وثٽْؾىه  
   
أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽڂؾُو عچج ځجٽنٸ ٩نڄ أدنٍ ثٽچٞنٌ ثڃ أدنج ځنٌر ځنىٽً        [  0231]  

ىهذننش إٽننً ٩ٶُننټ دننڄ أدننٍ ١جٽننخ أمذننٌڇ ثڅننه ّننڂ٨ أٿ هننجڅب دچننش أدننٍ ١جٽننخ صقننوط ثڅهننج  
٩جٿ ثٽٲضـ ٱىؽوصه َٮضْټ وٱج١ڂز دچضه صْضٌڇ دغىح ٵجٽنش   ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ

ٱْپڂش ٩پُه وىٽٸ ٝقً ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ځڄ هيڇ ٱٶپش ثڅنج أٿ هنجڅب   
ٵجٽش ٱپڂج ٱ٫ٌ ځنڄ ٭ْنپه ٵنجٿ ٱٚنپً عڂنجڃ ًٹ٪نجس ځپضقٲنج ٱنٍ عنىح وثفنو عنڀ ثڅٚنٌٯ             

هذٌُر ٱٶجٻ ًّنىٻ ٙنپً   ٱٶپش َج ًّىٻ ثهلل ٩ٍڀ دڄ أځٍ ثڅه ٵجصټ ًؽٗ آؽٌصه ٱٗڃ دڄ 
 ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵو آؽٌڅج ځڄ أؽٌس َج أٿ هجڅب 

   
فوعچج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ٩ذجُ ثٽؾٌٌٌَ ٩نڄ أدنٍ ٩غڂنجڃ ٩نڄ     [  0232]  

أوٙجڅٍ مپُپٍ دغٗط ٖ ثه٩هنڄ فضنً ثځنىس ثٽنىصٌ ٵذنټ ثڃ أڅنجٿ وٙنىٿ        أدٍ هٌٌَر ٵجٻ 
 عٗعز أَجٿ ځڄ ٹټ ٕهٌ وځڄ ثٽٞقً ًٹ٪ضُڄ  

   
 ح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٺٌثهُز ٱُه دج
   
فوعچج ځقڂو دڄ َىّٰ عچنج ثْوٍث٩نٍ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ ٩نٌور ٩نڄ ٩جةٖنز         [  0233]  

 ځج ٙپً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ّذقز ثٽٞقً ٱٍ ّٲٌ وٖ فٌٞ ٵجٽش 
   
فوعچج ٙوٵز دڄ ثٽٲٞټ عچج ځ٪جى دڄ ځ٪جى عچنج ٕن٪ذز ٩نڄ ثٽٲٞنُټ دنڄ ٱٞنجٽز       [  0234]  

ثڃ أدنجڇ ًأي څجّنج َٚنپىڃ ٙنٗر ثٽٞنقً ٱٶنجٻ أځنج ثڅهنڀ         ڄ دڄ أدٍ دٺنٌر  ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂ
 َٚپىڃ ٙٗر ځج ٙٗهج ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وٖ ٩جځز أٙقجده دجح 

   
 دجح ٱٍ ٙٗر ثْوثدُڄ  

   
أمذٌڅج وهخ دڄ ؽٌٌَ عچج هٖنجٿ ثٽوّنضىثةٍ ٩نڄ ثٽٶجّنڀ دنڄ ٩نىٯ ٩نڄ ٍَنو         [  0235]  

ثهلل ٩پُه وّپڀ مٌػ ٩پُهڀ وهڀ َٚپىڃ د٪و ١پنى٧ ثٽٖنڂِ    ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپًدڄ أًٵڀ 
 ٱٶجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٙٗر ثْوثدُڄ إىث ًځٞش ثٽٲٚجٻ 

   
 دجح ٙٗر ثٽپُټ وثٽچهجً ځغچً ځغچً  

   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ځقڂو دڄ أدٍ ُٕذز عچج وٹ٨ُ و٭چوً ٩ڄ ٕن٪ذز ٩نڄ َ٪پنً    [  0236]  

ٙنٗر  ڄ دڄ ٩ڂٌ ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ   دڄ ٢٩جء ٩ڄ ٩پٍ ثٍْهٌ ٩
 ثٽپُټ وثٽچهجً ځغچً ځغچً وٵجٻ أفوهڂج ًٹ٪ضُڄ ًٹ٪ضُڄ  
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 دجح ٱٍ ٙٗر ثٽپُټ 
   
ّنأٻ ًؽنټ ًّنىٻ    أمذٌڅج مجٽو دڄ ځنپو عچج ځجٽٸ ٩ڄ څجٱ٨ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ٵجٻ [  0237]  

ث مٖننٍ أفننوٹڀ ثٽٚننذـ  ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٩ننڄ ٙننٗر ثٽپُننټ ٵننجٻ ځغچننً ځغچننً ٱننئى    
 ٱپُٚټ ًٹ٪ز وثفور صىصٌ ځج ٵو ٙپً 

   
 دجح ٱٞټ ٙٗر ثٽپُټ 

   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ ٩ىڃ ٩ڄ ًٍثًر دڄ أوٱً ٩ڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ّنٗٿ    [  0241]  

ٽڂج ٵوٿ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثٽڂوَچز ثّضٌٖٱه ثٽچجُ ٱٶجٽىث ٵنوٿ ًّنىٻ ثهلل   ٵجٻ 
ُڂڄ مٌػ ٱپڂج ًأَش وؽهه ٩ٌٱش ثڃ وؽهه ٽنُِ دىؽنه ٹنيثح    ٵوٿ ًّىٻ ثهلل ٱنٌؽش ٱ

ٱٺجڃ أوٻ ځج ّڂ٪ضه َٶىٻ َج أَهج ثٽچنجُ أٱٖنىث ثٽْنٗٿ وأ١٪ڂنىث ثٽ٢٪نجٿ وٙنپىث ثًْفنجٿ        
 وٙپىث دجٽپُټ وثٽچجُ څُجٿ صومپىث ثٽؾچز دْٗٿ 

   
 دجح ٱٞټ ځڄ ّؾو هلل ّؾور 

   
ڄ ًَنجح ٩نڄ ثْفچنٰ دنڄ     فوعچج ځقڂو دڄ ٹغٌُ ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ هجًوڃ دن [  0240]  

همپش ځْؾو هځٖٴ ٱئىث ًؽټ َٺغٌ ثٽٌٹى٧ وثٽْؾىه ٵپش ٖ أمٌػ فضً ثڅ٦نٌ  ٵُِ ٵجٻ 
أ٩پً ٕٲ٨ َوًٌ هيث َچٌٚٯ أٿ ٩پً وصٌ ٱپڂج ٱن٫ٌ ٵپنش َنج ٩ذنو ثهلل أ٩پنً ٕنٲ٨ صنوًٌ        
ثڅٚننٌٱش أٿ ٩پننً وصننٌ ٱٶننجٻ ثڃ ٖ أهًٌ ٱننئڃ ثهلل َننوًٌ عننڀ ٵننجٻ إڅننٍ ّننڂ٪ش مپُپننٍ أدننج   

٩پُننه وّننپڀ َٶننىٻ ځننج ځننڄ ٩ذننو َْننؾو هلل ّننؾور ثٖ ًٱ٪ننه ثهلل دهننج هًؽننز  ثٽٶجّننڀ ٙننپً ثهلل
 وف٠ ٩چه م٢ُتز ٵپش ځڄ أڅش ًفڂٸ ثهلل ٵجٻ ثڅج أدى ىً ٵجٻ ٱضٶجٌٙس إٽٍ څٲٍْ  

   
 دجح ّؾور ثٽٖٺٌ 

   
ًأَنش دنڄ أدنٍ أوٱنً     فوعچج أدى څ٪ُڀ عچج ّپڂز دنڄ ًؽنجء فنوعضچج ٕن٪غجء ٵجٽنش      [  0240]  

ىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ثٽٞنقً ًٹ٪ضنُڄ فنُڄ دٖنٌ        ٙپً ًٹ٪ضُڄ وٵجٻ ٙپً ًّن 
 دجٽٲضـ أو دٌأُ أدٍ ؽهټ  

   
 دجح ثٽچهٍ ثڃ َْؾو ْفو  

   
أمذٌڅننج ٩ڂننٌو دننڄ ٩ننىڃ عچننج إّننقجٳ ثًٍْٳ ٩ننڄ ٕننٌَٸ ٩ننڄ فٚننُڄ ٩ننڄ    [  0241]  

أصُننش ثٽقُننٌر ٱننٌأَضهڀ َْننؾووڃ ٽڂٌٍدننجڃ ٽهننڀ ٱٶپننش َننج   ثٽٖنن٪ذٍ ٩ننڄ ٵننُِ دننڄ ّنن٪و ٵننجٻ  
و ٽنٸ ٱٶنجٻ ٽنى أځنٌس أفنوث ْځنٌس ثٽچْنجء ثڃ َْنؾوڃ ٍْوثؽهنڄ ٽڂنج           ًّىٻ ثهلل ثٖ څْؾ

 ؽ٪ټ ثهلل ٩پُهڄ ځڄ فٶهڀ  
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أمذٌڅج ځقڂو دڄ َََو ثٽقنَثٿ عچنج فذنجڃ دنڄ ٩پنٍ ٩نڄ ٙنجٽـ دنڄ فذنجڃ ٩نڄ           [  0242]  

ؽجء أ٩ٌثدٍ إٽنً ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱٶنجٻ َنج ًّنىٻ ثهلل         أدٍ دٌَور ٩ڄ أدُه ٵجٻ 
 جٻ ٽى ٹچش آځٌث أفوث َْؾو ْفو ْځٌس ثٽڂٌأر صْؾو ٽَوؽهج  ثةيڃ ٽٍ ٱّٓؾو ٽٸ ٵ

   
 دجح ثٽْؾىه ٱٍ ثٽچؾڀ 

   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ أدنٍ إّنقجٳ ٩نڄ ثّْنىه ٩نڄ ٩ذنو       [  0243]  

ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵٌأ ثٽنچؾڀ ٱْنؾو ٱُهنج ٱپنڀ َذنٴ أفنو ثٖ       ثهلل دڄ ځْ٪ىه 
 ٹٲج ځڄ فٚج ٱٌٱ٪ه إٽً ؽذهضه وٵجٻ َٺٲُچٍ هيث  ّؾو ثٖ ُٕل أمي

   
 دجح ثٽْؾىه ٱٍ ٗ 

   
فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ثٽپُظ فوعچٍ مجٽو َ٪چٍ دنڄ َََنو ٩نڄ ّن٪ُو     [  0244]  

َ٪چنٍ دنڄ أدنٍ هننٗٻ ٩نڄ ٩ُنجٛ دنڄ ٩ذننو ثهلل دنڄ ّن٪و ٩نڄ أدننٍ ّن٪ُو ثٽننوًٌ أڅنه ٵننجٻ             
ٱٶننٌأ ٗ ٱپڂننج ځننٌ دجٽْننؾور څننَٻ ٱْننؾو    م٢ذچننج ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ َىځننج    

وّؾوڅج ځ٪ه وٵٌأهج ځٌر أمٌي ٱپڂج دپ٬ ثٽْؾور صٌُْڅج ٽپْنؾىه ٱپڂنج ًآڅنج ٵنجٻ إڅڂنج هنٍ       
 صىدز څذٍ وٽٺچٍ ٵو أًثٹڀ ٵو ثّض٪وهصڀ ٽپْؾىه ٱچَٻ ٱْؾو وّؾوڅج ځ٪ه  

   
أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ًٍثًر عچج إّڂج٩ُټ هى دڄ ٩پُز عچج أَىح ٩ڄ ٩ٺٌځز ٩ڄ [  0245]  

ٱٍ ثٽْنؾىه ٱنٍ ٗ ٽُْنش ځنڄ ٩نَثةڀ ثٽْنؾىه وٵنو ًأَنش ًّنىٻ ثهلل          ٩ذجُ ثڅه ٵجٻ  دڄ
 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ّؾو ٱُهج 

   
 دجح ثٽْؾىه ٱٍ إىث ثٽْڂجء ثڅٖٶش 

   
ًأَنش أدنج   أمذٌڅج َََو دڄ هنجًوڃ عچنج ځقڂنو دنڄ ٩ڂنٌو ٩نڄ أدنٍ ّنپڂز ٵنجٻ          [  0246]  

ّنىًر ځنج َْنؾو ٱُهنج ٱٶنجٻ ثڅننٍ      هٌَنٌر َْنؾو ٱنٍ إىث ثٽْنڂجء ثڅٖنٶش ٱٶُنټ ٽنه صْنؾو ٱنٍ          
 ًأَش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َْؾو ٱُهج 

   
ًأَنش  أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ َقُنً ٩نڄ أدنٍ ّنپڂز ٵنجٻ      [  0247]  

أدج هٌٌَر َْنؾو ٱنٍ إىث ثٽْنڂجء ثڅٖنٶش ٱٶنجٻ ٽنى ٽنڀ أً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ            
 ّؾو ٱُهج ٽڀ أّؾو 

   
أمذٌڅج أدى دٺٌ دڄ أدٍ ُٕذز عچج ّٲُجڃ ٩ڄ َقًُ دڄ ّ٪ُو ٩ڄ أدنٍ دٺنٌ دنڄ    [  0251]  

ځقڂو دڄ ٩ڂٌو دڄ فنَٿ ٩نڄ ٩ڂنٌ دنڄ ٩ذنو ثٽ٪ََنَ ٩نڄ أدنٍ دٺنٌ دنڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ              
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ثڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ّنؾو ٱنٍ إىث ثٽْنڂجء        ثٽقجًط دنڄ هٖنجٿ ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر      
 ثڅٖٶش 

   
 دجح ثٽْؾىه ٱٍ   ثٵٌأ دجّڀ ًدٸ آل   

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ أَىح دڄ ځىًّ ٩ڄ ٢٩جء دڄ ځُچنجء  [  0250]  

ّنؾوڅج ځن٨ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱنٍ إىث ثٽْنڂجء ثڅٖنٶش          ٩ڄ أدٍ هٌَنٌر ٵنجٻ   
 وأٵٌأ دجّڀ ًدٸ  

   
 دجح ٱٍ ثٽيٌ َْڂ٨ ثٽْؾور وٖ َْؾو  

   
َََو دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ٵْن٠ُ      أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ دڄ أدٍ ىَخ ٩ڄ[  0250]  

ٵنٌأس ځن٨ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ       ٩ڄ ٢٩جء دڄ َْنجً ٩نڄ ٍَنو دنڄ عجدنش ٵنجٻ       
 ثٽچؾڀ ٱپڀ َْؾو ٱُهج 

   
 دجح ٙٲز ٙٗر ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

   
أمذٌڅننج َََننو دننڄ هننجًوڃ ٩ننڄ دننڄ أدننٍ ىَننخ ٩ننڄ ثٽَهننٌٌ ٩ننڄ ٩ننٌور ٩ننڄ    [  0251]  

ٹجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٚنپٍ ځنج دنُڄ        چهج ٵجٽش ٩جةٖز ًًٝ ثهلل ص٪جٽً ٩
ثٽ٪ٖجء إٽً ثٽٲؾٌ إفنوي ٩ٖنٌر ًٹ٪نز َْنپڀ ٱنٍ ٹنټ ًٹ٪ضنُڄ وَنىصٌ دىثفنور وَْنؾو ٱنٍ            
ّذقضه دٶوً ځج َٶٌأ أفوٹڀ مڂُْڄ آَز ٵذټ ثڃ ٌَٱ٨ ًأّه ٱنئىث ّنٺش ثٽڂنؤىڃ ځنڄ ثْىثڃ     

 ُنٌػ ځ٪ه  ثْوٻ ًٹ٨ ًٹ٪ضُڄ مٲُٲضُڄ عڀ ث٢ٝؾ٨ فضً َأصُه ثٽڂؤىڃ ٱ
   
فوعچج َََو دڄ هجًوڃ ووهخ دنڄ ؽٌَنٌ ٵنجٖ عچنج هٖنجٿ ٩نڄ َقُنً ٩نڄ أدنٍ          [  0252]  

ّنأٽش ٩جةٖنز ٩نڄ ٙنٗر ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ دجٽپُنټ ٱٶجٽنش ٹنجڃ            ّنپڂز ٵنجٻ   
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٚنپٍ عنٗط ٩ٖنٌر ًٹ٪نز َٚنپٍ عڂنجڃ ًٹ٪نجس عنڀ َنىصٌ عنڀ           

أًثه ثڃ ٌَٹنن٨ ٵننجٿ ٱٌٹنن٨ وَٚننپٍ ًٹ٪ضننُڄ دننُڄ ثٽچننوثء   َٚننپٍ ًٹ٪ضننُڄ وهننى ؽننجٽِ ٱننئىث 
 وثٔٵجځز ځڄ ٙٗر ثٽٚذـ 

   
فوعچج إّقجٳ دڄ إدٌثهُڀ عچج ځ٪جى دڄ هٖجٿ فوعچٍ أدٍ ٩ڄ ٵضجهر ٩نڄ ًٍثًر  [  0253]  

ثڅه ١پٴ ثځٌأصه وأصً ثٽڂوَچز ٽذ٨ُ ٩ٶجًڇ ٱُؾ٪پنه ٱنٍ ثٽْنٗؿ    دڄ أوٱً ٩ڄ ّ٪و دڄ هٖجٿ 
ٚجً ٱٶنجٽىث أًثه ىٽنٸ ّنضز ځچنج ٩پنً ٩هنو ًّنىٻ ثهلل ٙنپً         وثٽٺٌث٧ ٱپٶٍ ًه٢ج ځڄ ثْڅ

ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱڂچ٪هڀ وٵجٻ آځجٽٺڀ ٱٍ أّىر عنڀ ثڅنه ٵنوٿ ثٽذٚنٌر ٱقنوعچج ثڅنه ٽٶنٍ ٩ذنو ثهلل         
دڄ ٩ذجُ ٱْأٽه ٩ڄ ثٽىصٌ ٱٶجٻ ثٖ أفوعٸ دنأ٩پڀ ثٽچنجُ دنىصٌ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه       

ّنأٽهج عنڀ أًؽن٨ إٽنٍ ٱقنوعچٍ دڂنج فنوعضٸ        وّپڀ ٵپش دپنً ٵنجٻ أٿ ثٽڂنؤځچُڄ ٩جةٖنز ٱأصهنج ٱج     
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ٱأصُش فٺُڀ دڄ أٱپـ ٱٶپش ٽه ثڅ٢پنٴ ځ٪نٍ إٽنً أٿ ثٽڂنؤځچُڄ ٩جةٖنز ٵنجٻ ثڅنٍ ٖ آصُهنج ثڅنٍ          
څهُش ٩ڄ هجصُڄ ثٽُٖ٪ضُڄ ٱأدش ثٖ ځُٞتج ٵپش أٵْڂش ٩پُٸ ٽڂج ثڅ٢پٶش ٱجڅ٢پٶچنج ٱْنپڂچج   

هٖنجٿ دنڄ   ٱ٪ٌٱش ٙىس فٺُڀ ٱٶجٽش ځڄ هنيث ٵپنش ّن٪و دنڄ هٖنجٿ ٵجٽنش ځنڄ هٖنجٿ ٵپنش          
٩جځٌ ٵجٽنش څ٪نڀ ثٽڂنٌء ٵضنټ َنىٿ أفنو ٵپنش أمذٌَچنج ٩نڄ مپنٴ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه              
وّپڀ ٵجٽش أٽْش صٶٌأ ثٽٶٌآڃ ٵپش دپً ٵجٽنش ٱئڅنه مپنٴ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ        
ٱأًهس ثڃ أٵىٿ وٖ أّأٻ أفوث ٩ڄ ٍٕء فضً ثٽقٴ دجهلل ٱ٪ٌٛ ٽٍ ثٽٶُنجٿ ٱٶپنش أمذٌَچنج    

ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٽش أٽْش صٶٌأ َج أَهنج ثٽڂَځنټ ٵپنش دپنً ٵجٽنش       ٩ڄ ٵُجٿ ًّىٻ ثهلل
ٱئڅهج ٹجڅش ٵُجٿ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڅَٻ أوٻ ثٽْىًر ٱٶنجٿ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً    
ثهلل ٩پُه وّپڀ وأٙقجده فضً ثڅضٲنش أٵوثځهڀ وفذِ آمٌهج ٱٍ ثٽْڂجء ّضز ٩ٌٖ ٕهٌث 

ٹجڃ ٱٌَٞز ٱأًهس ثڃ أٵىٿ وٖ أّأٻ أفنوث ٩نڄ   عڀ أڅَٻ ٱٚجً ٵُجٿ ثٽپُټ ص٢ى٩ج د٪و ثڃ 
ٍٕء فضً ثٽقٴ دجهلل ٱ٪ٌٛ ٽٍ ثٽىصٌ ٱٶپش أمذٌَچج ٩ڄ وصٌ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه   
وّپڀ ٱٶجٽش ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ إىث څنجٿ وٝن٨ ّنىثٹه ٩چنوٌ ٱُذ٪غنه ثهلل       

قڂو ثهلل وَنو٩ى ًدنه عنڀ    ٽڂج َٖجء ثڃ َذ٪غه ٱُٚپٍ ص٨ْ ًٹ٪جس ٖ َؾپِ ثٖ ٱٍ ثٽغجځچز ٱُ
َٶىٿ وٖ َْپڀ فضً َؾپنِ ٱنٍ ثٽضجّن٪ز ٱُقڂنو ثهلل وَنو٩ى ًدنه وَْنپڀ صْنپُڂز َْنڂ٪چج عنڀ           
َٚپٍ ًٹ٪ضُڄ وهى ؽجٽِ ٱضپٸ إفوي ٩ٌٖر ًٹ٪ز َج دچٍ ٱپڂج أّڄ وفڂنټ ثٽپقنڀ ٙنپً    
ّذ٨ ًٹ٪جس ٖ َؾپِ ثٖ ٱٍ ثٽْجهّز ٱُقڂو ثهلل وَو٩ىث ًده عڀ َٶىٿ وٖ َْنپڀ عنڀ َؾپنِ    

ٽْجد٪ز ٱُقڂو ثهلل وَو٩ى ًدنه عنڀ َْنپڀ صْنپُڂز عنڀ َٚنپٍ ًٹ٪ضنُڄ وهنى ؽنجٽِ ٱضپنٸ           ٱٍ ث
ص٨ْ َج دچٍ وٹجڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ إىث ٭پذنه څنىٿ أو ځنٌٛ ٙنپً ځنڄ ثٽچهنجً           
عچضنٍ ٩ٖننٌر ًٹ٪ننز وٹنجڃ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُنه وّننپڀ إىث أمنني مپٶنج أفننخ ثڃ َننوثوٿ     

ه وّپڀ ٽُپز فضً َٚنذـ وٖ ٵنٌأ ثٽٶنٌآڃ ٹپنه ٱنٍ ٽُپنز       ٩پُه وځج ٵجٿ څذٍ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُ
وٖ ٙجٿ ٕهٌث ٹجځٗ ٭ُنٌ ًځٞنجڃ ٱأصُنش دنڄ ٩ذنجُ ٱقوعضنه ٱٶنجٻ ٙنوٵضٸ أځنج ثڅنٍ ٽنى            
ٹچش أهمټ ٩پُهج ٽٖجٱهضهج ځٖجٱهز ٵجٻ ٱٶپش أځنج ثڅنٍ ٽنى ٕن٪ٌس ثڅنٸ ٖ صنومټ ٩پُهنج ځنج         

 فوعضٸ  
   

 دجح أٌ ٙٗر ثٽپُټ أٱٞټ 
   
دڄ ٩ىٯ عچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ ٩ذو ثٽڂپٸ دڄ ٩ڂٌُ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ    أمذٌڅج َََو [  0254]  

ثٽڂچضٌٖ ٩ڄ فڂُو دڄ ٩ذو ثٽنٌفڂڄ ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر ثڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ          
 أٱٞټ ثٽٚٗر د٪و ثٽٲٌَٞز ثٽٚٗر ٱٍ ؽىٯ ثٽپُټ 

   
 دجح إىث څجٿ ٩ڄ فَده ځڄ ثٽپُټ 

   
فننوعچٍ َننىڅِ ٩ننڄ دننڄ ٕننهجح     أمذٌڅننج ٩ذُننو ثهلل دننڄ ٙننجٽـ فننوعچٍ ثٽپُننظ     [  0255]  

أمذٌڅننٍ ثٽْننجةخ دننڄ َََننو و٩ذُننو ثهلل دننڄ ٩ذننو ثهلل ثڃ ٩ذننو ثٽننٌفڂڄ دننڄ ٩ذننو ثٽٶننجًٌ ٵننجٻ   
ځڄ څجٿ ٩نڄ فَدنه أو   ّڂ٪ش ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح َٶىٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
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 ٩ڄ ٍٕء ځچه ٱٶٌأڇ ٱُڂج دُڄ ٙٗر ثٽٲؾٌ وٙٗر ثٽ٦هٌ ٹضخ ٽٺأڅڂج ٵٌأڇ ځڄ ثٽپُټ 
   

 َچَٻ ثهلل إٽً ثٽْڂجء ثٽوڅُج دجح 
   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج ځقڂو دڄ ٩ڂٌو ٩نڄ أدنٍ ّنپڂز ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر       [  0256]  

َچَٻ ثهلل ص٪جٽً إٽً ثٽْڂجء ثٽوڅُج ٹټ ٽُپز ٽچٰٚ ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
ڄ ىث َْنأٽچٍ  ثٽپُټ ثِمٌ أو ٽغپظ ثٽپُټ ثِمٌ ٱُٶنىٻ ځنڄ ىث ثٽنيٌ َنو٩ىڅٍ ٱأّنضؾخ ٽنه ځن       

ٱأ٢٩ُه ځڄ ىث ثٽيٌ َْضٮٲٌڅٍ ٱأ٭ٲٌ ٽه فضً ٢َپ٨ ثٽٲؾٌ أو َچٌٚٯ ثٽٶجًا ځڄ ٙنٗر  
 ثٽٲؾٌ 

   
فننوعچج ثٽقٺننڀ دننڄ څننجٱ٨ ٩ننڄ ٕنن٪ُخ دننڄ أدننٍ فڂننَر ٩ننڄ ثٽَهننٌٌ فننوعچٍ أدننى  [  0257]  

ّپڂز دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ وأدى ٩ذو ثهلل ثْ٭ٌ ٙجفذج أدٍ هٌٌَر ثڃ أدنج هٌَنٌر أمذٌهڂنج ثڃ    
َچَٻ ًدچج صذجًٷ ثّڂه ٹټ ٽُپز فُڄ َذٶنً عپنظ ثٽپُنټ    ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل 

ثْمٌُ إٽنً ثٽْنڂجء ثٽنوڅُج ٱُٶنىٻ ځنڄ َنو٩ىڅٍ ٱأّنضؾخ ٽنه ځنڄ َْنضٮٲٌڅٍ ٱنأ٭ٲٌ ٽنه ځنڄ              
 َْأٽچٍ ٱأ٢٩ُه فضً ثٽٲؾٌ 

   
أمذٌڅج فؾجػ دڄ ځچهجٻ عچج فڂجه دڄ ّپڂز عچج ٩ڂٌو دڄ هَچنجً ٩نڄ څنجٱ٨ دنڄ     [  0261]  

َچَٻ ثهلل ص٪نجٽً ٹنټ ٽُپنز    دڄ ځ٢٪ڀ ٩ڄ أدُه ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ ؽذٌُ 
 إٽً ثٽْڂجء ثٽوڅُج ٱُٶىٻ هټ ځڄ ّجةټ ٱأ٢٩ُه هټ ځڄ ځْضٮٲٌ ٱأ٭ٲٌ ٽه 

   
أمذٌڅج أدى ثٽڂٮٌُر عچج ثْوٍث٩ٍ عچج َقًُ دنڄ أدنٍ ٹغُنٌ ٩نڄ هنٗٻ دنڄ أدنٍ        [  0260]  

٩ٌثدز ثٽؾهچٍ ٵنجٻ ٵنجٻ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه       ځُڂىڅز ٩ڄ ٢٩جء دڄ َْجً ٩ڄ ًٱج٩ز دڄ
إىث ځٞننً ځننڄ ثٽپُننټ څٚننٲه أو عپغننجڇ هننذ٠ ثهلل إٽننً ثٽْننڂجء ثٽننوڅُج عننڀ َٶننىٻ ٖ أّننأٻ   وّننپڀ 

٩ذجهٌ ٭ٌٌُ ځڄ ىث ثٽيٌ َْأٽچٍ ٱأ٢٩ُه ځڄ ىث ثٽنيٌ َْنضٮٲٌڅٍ ٱنأ٭ٲٌ ٽنه ځنڄ ىث ثٽنيٌ       
 َو٩ىڅٍ ٱأّضؾُخ ٽه فضً ٢َپ٨ ثٽٲؾٌ 

   
ؽٌَنٌ عچنج هٖنجٿ ٩نڄ َقُنً دنڄ هنٗٻ دنڄ أدنٍ ځُڂىڅنز ٩نڄ             فوعچج وهنخ دنڄ  [  0260]  

 ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دچقىڇ  ٢٩جء دڄ َْجً ثڃ ًٱج٩ز أمذٌڇ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ فڂُو عچج إدٌثهُڀ دڄ ځنضجً ٩ڄ ځقڂو دڄ إّقجٳ ٩نڄ ٩ڂنه   [  0261]  

ًّنىٻ ثهلل  ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ َْجً ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ أدٍ ًثٱ٨ ٩ڄ أدُنه ٩نڄ ٩پنٍ ٵنجٻ ٵنجٻ      
 إىث ٹجڃ عپظ ثٽپُټ أو څٰٚ ثٽپُټ ٱيٹٌ ثٽچَوٻ  ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َقًُ عچج َ٪ٶىح دڄ إدٌثهُڀ عچج أدٍ ٩ڄ دڄ إّنقجٳ فنوعچٍ   [  0262]  

ّنن٪ُو دننڄ أدننٍ ّنن٪ُو ثٽڂٶذننٌٌ ٩ننڄ ٢٩ننجء ځننىٽً أٿ ٙننذُز ٩ننڄ أدننٍ هٌَننٌر ٵننجٻ ّننڂ٪ش   
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ىٖ ثڃ إٔٴ ٩پً أځضٍ ْځٌصهڀ دجٽْنىثٷ ٩چنو ٹنټ    ٽًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶىٻ 
ٙٗر وْمٌس ثٽ٪ٖجء ثِمٌر إٽنً عپنظ ثٽپُنټ ٱئڅنه إىث ځٞنً عپنظ ثٽپُنټ ثْوٻ هنذ٠ ثهلل         
إٽً ثٽْڂجء ثٽنوڅُج ٱپنڀ َنَٻ هچجٽنٸ فضنً ٢َپن٨ ثٽٲؾنٌ َٶنىٻ ٵجةنټ ثٖ ّنجةټ َ٪٢نً ثٖ هث٧            

 َؾجح ثٖ ّٶُڀ َْضٖٲٍ ٱُٖٲً ثٖ ځيڅخ ځْضٮٲٌ ٱُٮٲٌ ٽه 
   
أمذٌڅننج ځقڂننو عچننج َ٪ٶننىح فننوعچٍ أدننٍ ٩ننڄ دننڄ إّننقجٳ فننوعچٍ ٩ڂننٍ ٩ذننو       [  0263]  

ثٽٌفڂڄ دڄ َْجً ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ أدٍ ًثٱ٨ ځىٽً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٩نڄ      
 ځغټ فوَظ أدٍ هٌٌَر  أدُه ٩ڄ ٩پٍ دڄ أدٍ ١جٽخ ٩ڄ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

   
 دجح ثٽو٩جء ٩چو ثٽضهؾو  

   
فننوعچج َقُننً دننڄ فْننجڃ عچننج ّننٲُجڃ هننى دننڄ ٩ُُچننز ٩ننڄ ّننپُڂجڃ ثْفننىٻ ٩ننڄ  [  0264]  

ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ إىث ٵنجٿ َضهؾنو ځنڄ ثٽپُنټ        ١جوُ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
ٵننجٻ ثٽپهننڀ ٽننٸ ثٽقڂننو أڅننش څننىً ثٽْننڂجوثس وثًْٛ وځننڄ ٱننُهڄ وٽننٸ ثٽقڂننو أڅننش ٵُننىٿ       

ٽْڂجوثس وثًْٛ وځڄ ٱنُهڄ أڅنش   ثٽْڂجوثس وثًْٛ وځڄ ٱُهڄ وٽٸ ثٽقڂو أڅش ځپٸ ث
ثٽقٴ وٵىٽٸ ثٽقٴ وو٩وٷ ثٽقٴ وٽٶجوٷ وثٽؾچز فنٴ وثٽچنجً فنٴ وثٽذ٪نظ فنٴ وثٽچذُنىڃ       
فٴ وځقڂو ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ فٴ ثٽپهڀ ٽٸ أّنپڂش ودنٸ آځچنش و٩پُنٸ صىٹپنش وإٽُنٸ       
أڅذننش ودننٸ مجٙننڂش وإٽُننٸ فجٹڂننش ٱننج٭ٲٌ ٽننٍ ځننج ٵننوځش وځننج أمننٌس وځننج أ٩پچننش وځننج    

 ٿ وأڅش ثٽڂؤمٌ ٖ إٽه ثٖ أڅش وٖ فىٻ وٖ ٵىر ثٖ دٸ  أًٌّس أڅش ثٽڂٶو
   

 دجح ځڄ ٵٌأ ثَِضُڄ ځڄ آمٌ ّىًر ثٽذٶٌر 
   
فوعچج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ ٕ٪ذز ٩ڄ ځچٚىً ٩ڄ إدنٌثهُڀ ٩نڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ     [  0265]  

ځنڄ ٵنٌأ ثَِضنُڄ ثِمنٌصُڄ ځنڄ      دڄ َََو ٩ڄ أدٍ ځْ٪ىه ٩ڄ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ     
 ٱٍ ٽُپز ٹٲضجڇ  ّىًر ثٽذٶٌر

   
 دجح ثٽضٮچٍ دجٽٶٌآڃ 

   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج ځقڂو دڄ ٩ڂٌو ٩نڄ أدنٍ ّنپڂز ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر       [  0266]  

ځننج أىڃ ثهلل ٽٖننٍء ٹأىڅننه ٽچذننٍ َضٮچننً دننجٽٶٌآڃ ٵننجٻ ٵننجٻ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ 
 َؾهٌ ده  

   
جٻ دڄ ٩ُُچز أًثڇ ٩ڄ ٩ٌور ٩نڄ  أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج دڄ ٩ُُچز ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٵ[  0267]  

ّڂ٨ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أدج ځىًّ وهى َٶٌأ ٱٶجٻ ٽٶو أوصنٍ هنيث ځنڄ    ٩جةٖز ٵجٽش 
 ځَثځٌُ آٻ هثوه 
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أمذٌڅج ځقڂو دڄ أفڂو دڄ أدنٍ مپنٰ عچنج ّنٲُجڃ ٩نڄ ٩ڂنٌو َ٪چنٍ دنڄ هَچنجً          [  0271]  

ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵنجٻ  ٩ڄ دڄ أدٍ ځپُٺز ٩ڄ ٩ذُو ثهلل دڄ أدٍ څهُٸ ٩ڄ ّ٪و ثڃ ثٽچذٍ 
 ٽُِ ځچج ځڄ ٽڀ َضٮڄ دجٽٶٌآڃ 

   
أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ أفڂننو عچننج ّننٲُجڃ ٩ننڄ ثٽَهننٌٌ ٩ننڄ أدننٍ ّننپڂز ٩ننڄ أدننٍ     [  0270]  

ځج أىڃ ثهلل ٽٖنٍء ځنج أىڃ ٽچذنٍ َضٮچنً دنجٽٶٌآڃ      هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
 ٵجٻ أدى ځقڂو ٌََو ده ثّٖضٮچجء  

   
 ثٽْذ٨ ثٽڂغجڅٍ دجح أٿ ثٽٶٌآڃ هٍ 

   
أمذٌڅج دٌٖ دڄ ٩ڂٌ ثٽَهٌثڅنٍ عچنج ٕن٪ذز ٩نڄ فذُنخ دنڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ ٩نڄ          [  0270]  

ځنٌ دنٍ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ       فٲ٘ دڄ ٩جٙڀ ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو دڄ ثٽڂ٪پً ٵجٻ 
ٱٶننجٻ أٽننڀ َٶننټ ثهلل   َننج أَهننج ثٽننيَڄ آځچننىث ثّننضؾُذىث هلل وٽپٌّننىٻ إىث ه٩ننجٹڀ آل  عننڀ ٵننجٻ ثٖ    

ر أ٦٩ڀ ّىًر ٱٍ ثٽٶٌآڃ ٵذټ ثڃ أمٌػ ځڄ ثٽڂْؾو ٱپڂنج أًثه ثڃ َننٌػ ٵنجٻ    أ٩پڂٸ ّىً
   ثٽقڂو هلل ًح ثٽ٪جٽڂُڄ آل وهٍ ثٽْذ٨ ثٽڂغجڅٍ وثٽٶٌآڃ ثٽ٪٦ُڀ ثٽيٌ أوصُضڀ  

   
 دجح ٱٍ ٹڀ َنضڀ ثٽٶٌآڃ 

   
أمذٌڅنج ځقڂنو دنڄ ثٽڂچهنجٻ عچنج َََنو دنڄ ًٍَن٨ عچنج ٕن٪ذز ٩نڄ ٵضنجهر ٩نڄ أدننٍ              [  0271]  

٩ذو ثهلل ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ        ثٽ٪ٗء َََو دڄ
 ٖ َٲٶه ځڄ ٵٌأ ثٽٶٌآڃ ٱٍ أٵټ ځڄ عٗط 

   
 دجح ثٽٌؽټ ٖ َوًٌ أعٗعج ٙپً أٿ أًد٪ج 

   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ عچج هٖجٿ ٩ڄ َقًُ ٩ڄ أدٍ أّنجځز ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر     [  0272]  

إىث څنىهٌ دنجْىثڃ أهدنٌ ثٽٖن٢ُجڃ ٽنه ٝنٌثٟ فضنً ٖ        ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵنجٻ  
َْڂ٨ ثْىثڃ ٱئىث ٵٍٞ ثْىثڃ ثٵذټ ٱئىث عىح أهدٌ وإىث ٵٍٞ ثٽضغىَنخ ثٵذنټ فضنً َن٢نٌ     
دُڄ ثٽڂٌء وڅٲْه ٱُٶىٻ ثىٹٌ ٹيث وٹيث ٽڂج ٽنڀ َٺنڄ َنيٹٌ فضنً ٦َنټ ثٽٌؽنټ ثڃ ٖ َنوًٌ        

 وصُڄ وهى ؽجٽِ  ٹڀ ٙپً ٱئىث ٽڀ َوً أفوٹڀ ٹڀ ٙپً عٗعج أو أًد٪ج ٱپُْؾو ّؾ
   
أمذٌڅج أفڂو دڄ ٩ذو ثهلل عچج ٩ذو ثٽ٪َََ هى دڄ أدٍ ّپڂز ثٽڂجؽٖىڃ ثڅنج ٍَنو   [  0273]  

دڄ أّپڀ ٩ڄ ٢٩جء دڄ َْجً ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو ثٽننوًٌ ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه       
إىث ٽڀ َوً أفوٹڀ ٙپً أعٗعج ٙپً أٿ أًد٪ج ٱپُٶڀ ٱپُٚټ ًٹ٪ز عنڀ َْنؾو د٪نو ىٽنٸ     وّپڀ 
صُڄ ٱننئڃ ٹننجڃ ٙننپً مڂْننج ٕننٲ٪ضج ٽننه ٙننٗصه وإڃ ٹننجڃ ٙننپً أًد٪ننج ٹجڅضننج صٌ٭ُڂننج     ّننؾو
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 ٽپ٢ُٖجڃ ٵجٻ أدى ځقڂو آمي ده 
   

 دجح ّؾور ثٽْهى ځڄ ثٽََجهر 
   
ٙنپً  أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج دڄ ٩نىڃ ٩نڄ ځقڂنو ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر ٵنجٻ        [  0274]  

ڄ عنڀ ّنپڀ وٵنجٿ إٽنً     ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إفوي ٙٗصٍ ثٽ٪ٖنٍ ٱٚنپً ًٹ٪ضنُ   
مٖننذز ځ٪ضٌٝننز ٱننٍ ثٽڂْننؾو ٱىٝنن٨ َننوڇ ٩پُهننج ٵننجٻ َََننو أًثڅننج دننڄ ٩ننىڃ ووٝنن٨ ٹٲُننه   
إفوثهڂج ٩پً ٥هٌ ثْمٌي وأهمټ أٙجد٪ه ثٽ٪پُج ٱٍ ثٽْٲپً وثٝ٪ج وٵنجٿ ٹأڅنه ٭ٞنذجڃ    
ٵجٻ ٱنٌػ ثٽ٩ٌْجڃ ځنڄ ثٽچنجُ وؽ٪پنىث َٶىٽنىڃ ٵٚنٌس ثٽٚنٗر ٵٚنٌس ثٽٚنٗر وٱنٍ          

پڂنج وٱنٍ ثٽٶنىٿ ًؽنټ ١ىَنټ ثٽُنوَڄ َْنڂً ىث ثٽُنوَڄ ٱٶنجٻ َنج           ثٽٶىٿ أدى دٺٌ و٩ڂٌ ٱپنڀ َضٺ 
ًّىٻ ثهلل أڅُْش ثٽٚٗر أٿ ٵٌٚس ٱٶجٻ ځج څْنُش وځنج ٵٚنٌس ثٽٚنٗر ٱٶنجٻ أو ٹنيٽٸ       
ٵجٽىث څ٪ڀ ٵجٻ ٱٌؽ٨ ٱأصڀ ځج دٶٍ عنڀ ّنپڀ وٹذنٌ ٱْنؾو ١نىَٗ عنڀ ًٱن٨ ًأّنه ٱٺذنٌ وّنؾو           

 ځغټ ځج ّؾو عڀ ًٱ٨ ًأّه وثڅٌٚٯ 
   
ثهلل دڄ ٙجٽـ فوعچٍ ثٽپُظ فوعچٍ َىڅِ ٩ڄ دڄ ٕهجح أمذٌڅنٍ   أمذٌڅج ٩ذو[  0275]  

دڄ ثٽڂُْخ وأدى ّپڂز دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ وأدى دٺٌ دڄ ٩ذو ثٽنٌفڂڄ و٩ذُنو ثهلل دنڄ ٩ذنو ثهلل     
ٙپً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٙٗر ثٽ٦هٌ أو ثٽ٪ٚنٌ ٱْنپڀ   ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ 

و ثهلل دنڄ ٩ڂنٌو دنڄ څٞنپز ثٽنَث٩نٍ      ٱٍ ًٹ٪ضُڄ ځڄ إفوثهڂج ٱٶجٻ ٽه ىو ثٽٖڂجٽُڄ دڄ ٩ذن 
وهى فپُٰ دچٍ ٍهٌر أٵٌٚس ثٽٚٗر أٿ څُْش َج ًّنىٻ ثهلل ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل     
٩پُه وّپڀ ٽڀ أڅِ وٽڀ صٶٌٚ ٱٶجٻ ىو ثٽٖنڂجٽُڄ ٵنو ٹنجڃ د٪نٜ ىٽنٸ َنج ًّنىٻ ثهلل ٱأٵذنټ         

ّىٻ ثهلل ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩پً ثٽچجُ ٱٶجٻ أٙوٳ ىو ثٽُوَڄ ٵجٽىث څ٪ڀ َج ً
ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٱنأصڀ ثٽٚنٗر وٽنڀ َقنوعچٍ أفنو ځنچهڀ ثڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه           
وّننپڀ ّننؾو ّننؾوصُڄ وهننى ؽننجٽِ ٱننٍ صپننٸ ثٽٚننٗر وىٽننٸ ٱُڂننج َننٌي وثهلل أ٩پننڀ ځننڄ أؽننټ 

 ثٽچجُ َٶچىث ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ فضً ثّضُٶڄ  
   
قٺڀ ٩ڄ إدٌثهُڀ ٩نڄ ٩پٶڂنز ٩نڄ ٩ذنو     فوعچج ّ٪ُو دڄ ٩جځٌ ٩ڄ ٕ٪ذز ٩ڄ ثٽ[  0276]  

 ثڅه ٙپً ثٽ٦هٌ مڂْج ٱٶُټ ٽه ٱْؾو ّؾوصُڄ  ثهلل ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   

 دجح إىث ٹجڃ ٱٍ ثٽٚٗر څٶٚجڃ 
   
أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽڂؾُو عچج ځجٽٸ ٩ڄ دڄ ٕهجح ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دنڄ  [  0277]  

ٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ًٹ٪ضنُڄ عنڀ      ٙپً دچنج ًّنى  هٌځَ ث٩ٌْػ ٩ڄ دڄ دقُچز ٵجٻ 
ٵجٿ وٽڀ َؾپِ وٵجٿ ثٽچنجُ ٱپڂنج ٵٞنً ثٽٚنٗر څ٦ٌڅنج صْنپُڂه ٱٺذنٌ ٱْنؾو ّنؾوصُڄ وهنى           

 ؽجٽِ ٵذټ ثڃ َْپڀ عڀ ّپڀ 
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أمذٌڅج ځقڂو دنڄ ثٽٲٞنټ عچنج فڂنجه دنڄ ّنپڂز ٩نڄ َقُنً دنڄ ّن٪ُو ٩نڄ ٩ذنو             [  0311]  
ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٿ ٱٍ ثٽٌٹ٪ضُڄ  أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپًثٽٌفڂڄ ث٩ٌْػ ٩ڄ ځجٽٸ دڄ دقُچز 

 ځڄ ثٽ٦هٌ أو ثٽ٪ٌٚ ٱپڀ ٌَؽ٨ فضً ٱ٫ٌ ځڄ ٙٗصه عڀ ّؾو ّؾوصٍ ثٽىهڀ عڀ ّپڀ 
   
ٙنپً دچنج   أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ٩نڄ ثٽڂْن٪ىهٌ ٩نڄ ٍَنجه دنڄ ٩ٗٵنز ٵنجٻ        [  0310]  

ثٽڂٮٌُر دڄ ٕ٪ذز ٱپڂج ٙپً ًٹ٪ضنُڄ ٵنجٿ وٽنڀ َؾپنِ ٱْنذـ دنه ځنڄ مپٲنه ٱإٔنجً إٽنُهڀ ثڃ           
ىځىث ٱپڂج ٱ٫ٌ ځڄ ٙٗصه ّپڀ وّؾو ّؾوصٍ ثٽْهى وّپڀ وٵجٻ هٺيث ٙچ٨ دچنج ًّنىٻ   َٶ

 ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   

 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ثٽٺٗٿ ٱٍ ثٽٚٗر 
   
فوعچج أدنى ثٽڂٮُنٌر عچنج ثْوٍث٩نٍ ٩نڄ َقُنً دنڄ هنٗٻ دنڄ أدنٍ ځُڂىڅنز ٩نڄ             [  0310]  

ثڅنج ځن٨ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه      دُچنج  ٢٩جء دڄ َْجً ٩ڄ ځ٪جوَز دڄ ثٽقٺڀ ثٽْپڂٍ ٵجٻ 
وّننپڀ ٱننٍ ثٽٚننٗر إى ٢٩ننِ ًؽننټ ځننڄ ثٽٶننىٿ ٱٶپننش ٌَفڂننٸ ثهلل ٱٶننجٻ ٱقننوٵچٍ ثٽٶنننىٿ            
دأدٚجًهڀ ٱٶپش وثعٺٗڇ ځجٽٺڀ صچ٦ٌوڃ إٽٍ ٵجٻ ٱٌٞح ثٽٶىٿ دأَوَهڀ ٩پً أٱننجىهڀ ٱپڂنج   
ًأَضهڀ َْٺضىڅٍ ٱٶپش ځج ٽٺڀ صْٺضىڅچٍ ٽٺچٍ ّٺش ٵنجٻ ٱپڂنج ثڅٚنٌٯ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً      

 ٩پُه وّپڀ ٱذأدٍ هى وأځٍ ځنج ًأَنش ځ٪پڂنج ٵذپنه وٖ د٪نوڇ أفْنڄ ص٪پُڂنج ځچنه وثهلل ځنج          ثهلل
ٌٝدچٍ وٖ څهَڅٍ وٖ ّذچٍ وٽٺنڄ ٵنجٻ إڃ ٙنٗصچج هنيڇ ٖ َٚنپـ ٱُهنج ٕنٍء ځنڄ ٹنٗٿ          

 ثٽچجُ إڅڂج هٍ ثٽضْذُـ وثٽضٺذٌُ وصٗور ثٽٶٌآڃ 
   
ثٽٚنىثٯ ٩نڄ َقُنً    فوعچج ٙوٵز ثڅج دڄ ٩پُز وَقُنً دنڄ ّن٪ُو ٩نڄ فؾنجػ      [  0311]  

 دچقىڇ  ٩ڄ هٗٻ ٩ڄ ٢٩جء ٩ڄ ځ٪جوَز 
   

 دجح ٵضټ ثٽقُز وثٽ٪ٶٌح ٱٍ ثٽٚٗر 
   
أڃ أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ثڅج هٖجٿ ٩ڄ َقًُ ٩ڄ ٝڂٞڀ ٩ڄ أدنٍ هٌَنٌر   [  0312]  

ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ أځننٌ دٶضننټ ثّْننىهَڄ ٱننٍ ثٽٚننٗر ٵننجٻ َقُننً ثّْننىهثڃ  
 ثٽقُز وثٽ٪ٶٌح  

   
 ٵٌٚ ثٽٚٗر ٱٍ ثٽْٲٌ دجح 

   
أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ٩ڄ دنڄ ؽنٌَؼ ٩نڄ دنڄ أدنٍ ٩ڂنجً ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ دأدُنه           [  0313]  

ٵپش ٽ٪ڂٌ دڄ ثٽن٢جح ٵجٻ ثهلل ص٪جٽً   أڃ صٶٌٚوث ځڄ ثٽٚٗر إڃ ٩ڄ َ٪پً دڄ أځُز ٵجٻ 
مٲضڀ آل  ٱٶو أځڄ ثٽچجُ ٵجٻ ٩ؾذش ځڂج ٩ؾذش ځچه ٱٶجٻ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ    

 ٵز صٚوٳ ثهلل دهج ٩پُٺڀ ٱجٵذپىهج ٙو
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أڃ أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ ّنجٽڀ ٩نڄ أدُنه      [  0314]  

ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٙنپً دڂچنً ًٹ٪ضنُڄ وأدنى دٺنٌ ًٹ٪ضنُڄ و٩ڂنٌ ًٹ٪ضنُڄ         
 و٩غڂجڃ ًٹ٪ضُڄ ٙوًث ځڄ إځجًصه عڀ أصڂهج د٪و ىٽٸ 

   
ىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ځقڂو دڄ ثٽڂچٺوً ٩ڄ أڅنِ دنڄ ځجٽنٸ    أمذٌڅج ځقڂو دڄ َ[  0315]  

ٙپُچج ثٽ٦هٌ ځ٨ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دجٽڂوَچز أًد٪ج وٙپُچج ځ٪نه دنيٌ ثٽقپُٲنز    ٵجٻ 
 ًٹ٪ضُڄ  

   
فنوعچج ٩غڂنجڃ دنڄ ځقڂنو عچنج ّنٲُجڃ دننڄ ٩ُُچنز ٩نڄ إدنٌثهُڀ دنڄ ځُْنٌر وثدننڄ            [  0316]  

ً ثٽڂچٺوً ثڅهڂج ّڂ٪ج أڅِ دڄ ځجٽٸ َٶنىٻ   ّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ دجٽڂوَچنز      ٙنپً 
 أًد٪ج وديٌ ثٽقپُٲز ًٹ٪ضُڄ  

   
فوعچج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ دنڄ ٩ُُچنز ٵنجٻ ّنڂ٪ش ثٽَهنٌٌ َنيٹٌ ٩نڄ        [  0317]  

ثڃ ثٽٚننٗر أوٻ ځننج ٱٌٝننش ًٹ٪ضننُڄ ٱننأٵٌس ٙننٗر ٩ننٌور دننڄ ثٽَدُننٌ ٩ننڄ ٩جةٖننز ٵجٽننش 
ر ٱٍ ثٽْٲٌ ٵجٻ ثڅهنج صأوٽنش ٹڂنج    ثٽْٲٌ وأصڂش ٙٗر ثٽقٌٞ ٱٶپش ځجٽهج ٹجڅش صضڀ ثٽٚٗ

 صأوٻ ٩غڂجڃ  
   

 دجح ٱُڂڄ أًثه ثڃ َٶُڀ دذپور ٹڀ َٶُڀ فضً َٶٌٚ ثٽٚٗر 
   
فوعچج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ َقًُ هى دڄ أدٍ إّقجٳ ٩ڄ أڅنِ دنڄ   [  0301]  

مٌؽچج ځ٨ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٱؾ٪نټ َٶٚنٌ فضنً ٵنوځچج ځٺنز ٱأٵنجٿ دهنج         ځجٽٸ ٵجٻ 
 أَجٿ َٶٌٚ فضً ًؽ٨ وىٽٸ ٱٍ فؾز ثٽىهث٧ ٩ٌٖر 

   
أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ٩ڄ دڄ ؽٌَؼ ٩ڄ إّڂج٩ُټ دڄ ځقڂنو ٩نڄ فڂُنو دنڄ ٩ذنو      [  0300]  

ثٽٌفڂڄ دڄ ٩ىٯ ٩ڄ ثٽْنجةخ دنڄ َََنو ٩نڄ ثٽ٪نٗء دنڄ ثٽقٞنٌځٍ ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل           
 ځٺظ ثٽڂهجؽٌ د٪و ٵٞجء څْٺه عٗط  ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

   
ثهلل دڄ ّ٪ُو عچج فٲ٘ عچج ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ فڂُو دڄ ٩ذو ثٽنٌفڂڄ   فوعچج ٩ذو[  0300]  

ًمن٘ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً    دڄ ٩ىٯ ٩ڄ ثٽْجةخ دڄ َََو ٩ڄ ثٽ٪نٗء دنڄ ثٽقٞنٌځٍ ٵنجٻ     
 ثهلل ٩پُه وّپڀ ٽپڂهجؽٌَڄ ثڃ َٶُڂىث عٗعج د٪و ثٽٚوً دڂٺز ٵجٻ أدى ځقڂو أٵىٻ ده  

   
 دجح ثٽٚٗر ٩پً ثٽٌثفپز 

   
دنڄ هنجًوڃ ثڅنج هٖنجٿ ثٽوّنضىثةٍ ٩نڄ َقُنً دنڄ أدنٍ ٹغُنٌ ٩نڄ             أمذٌڅج َََنو [  0301]  
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أڃ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٹننجڃ  ځقڂننو دننڄ ٩ذننو ثٽننٌفڂڄ دننڄ عىدننجڃ ٩ننڄ ؽننجدٌ  
 َٚپٍ ٩پً ًثفپضه څقى ثٽڂٌٖٳ ٱئىث أًثه أڃ َٚپٍ ثٽڂٺضىدز څَٻ ٱجّضٶذټ ثٽٶذپز 

   
ټ ٩ننڄ ثٽَهننٌٌ ٵننجٻ  أمذٌڅننج ٩ذننو ثهلل دننڄ ٙننجٽـ فننوعچٍ ثٽپُننظ فننوعچٍ ٩ٶُنن    [  0302]  

ًأَنش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل    أمذٌڅٍ ٩ذو ثهلل دڄ ٩جځٌ دڄ ًدُ٪ز أڃ ٩جځٌ دڄ ًدُ٪نز ٵنجٻ   
٩پُه وّپڀ َْذـ وهى ٩پً ثٽٌثفپز وَىځٍء دٌأّه ٵذټ أٌ وؽنه صىؽنه وٽنڀ َٺنڄ ًّنىٻ      

 ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٚچ٨ ىٽٸ ٱٍ ثٽٚٗر ثٽڂٺضىدز  
   

 دجح ثٽؾڂ٨ دُڄ ثٽٚٗصُڄ 
   
أمذٌڅننج أدننى ٩پننٍ ثٽقچٲننٍ عچننج ځجٽننٸ دننڄ أڅننِ ٩ننڄ أدننٍ ثٽَدُننٌ ثٽڂٺننٍ ثڃ أدننج   [  0303]  

مٌؽچج ځ٨ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه   ثٽ٢ٲُټ ٩جځٌ دڄ وثةپز أمذٌڇ ثڃ ځ٪جى دڄ ؽذټ ٵجٻ 
وّپڀ ٩جٿ ٭نَور صذنىٷ وٹنجڃ َؾڂن٨ ثٽٚنٗر ٱٚنپً ثٽ٦هنٌ وثٽ٪ٚنٌ ؽڂُ٪نج عنڀ همنټ عنڀ             

 مٌػ د٪و ىٽٸ ٱٚپً ثٽڂٮٌح وثٽ٪ٖجء ؽڂُ٪ج  
   
فوعچج َقًُ دڄ فْجڃ عچج فڂجه دنڄ ٍَنو ٩نڄ َقُنً دنڄ ّن٪ُو ٩نڄ ٩نوٌ دنڄ          [  0304]  

أڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل   عجدش ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ َََو ثٽن٢ڂنٍ ٩نڄ أدنٍ أَنىح ثْڅٚنجًٌ      
 ٩پُه وّپڀ ٙپً ثٽڂٮٌح وثٽ٪ٖجء دؾڂ٨ ٱؾڂ٨ دُچهڂج  

   
جٽڀ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ    فوعچج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج دڄ ٩ُُچز ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ّن [  0305]  

أڃ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٹننجڃ َؾڂنن٨ دننُڄ ثٽڂٮننٌح وثٽ٪ٖننجء إىث ؽننو دننه  ٩ڂننٌ 
 ثٽٌُْ 

   
 دجح ثٽؾڂ٨ دُڄ ثٽٚٗصُڄ دجٽڂَهٽٲز  

   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُنو ثٽ٢ُجٽْنٍ عچنج ٕن٪ذز أمذٌڅنٍ ثٽقٺنڀ وّنپڂز دنڄ ٹهُنټ ٵنجٖ           [  0306]  

ح عٗعج ٱپڂج ّنپڀ ٵنجٿ ٱٚنپً ًٹ٪ضنُڄ ثٽ٪ٖنجء      ٙپً دچج ّ٪ُو دڄ ؽذٌُ دؾڂ٨ دئٵجځز ثٽڂٮٌ
عڀ فوط ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ثڅه ٙچ٨ دهڀ ٱٍ ىٽٸ ثٽڂٺجڃ دڂغټ ىٽٸ وفوط دڄ ٩ڂٌ ثڃ ًّنىٻ  

 ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٙچ٨ ٱٍ ىٽٸ ثٽڂٺجڃ ځغټ ىٽٸ 
   
 دئّچجهڇ څقىڇ  فوعچج ّ٪ُو دڄ ثٽٌد٨ُ ٵجٻ عچج ٕ٪ذز [  0307]  
   

 ّٲٌڇ دجح ٱٍ ٙٗر ثٽٌؽټ إىث ٵوٿ ځڄ 
   
فوعچج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ٩نڄ دنڄ ؽنٌَؼ ٩نڄ دنڄ ٕنهجح       [  0301]  
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٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٹ٪خ دڄ ځجٽٸ ٩ڄ أدُه ٩ذو ثهلل و٩ڂه ٩ذُو ثهلل دڄ ٹ٪نخ  
أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٖ َٶوٿ ځڄ ّٲٌ إٖ دجٽچهجً ٝقً ٩ڄ ٹ٪خ دڄ ځجٽٸ 
 وَٚپٍ ًٹ٪ضُڄ عڀ َؾپِ ٽپچجُ عڀ َومټ ثٽڂْؾو 

   
 دجح ٱٍ ٙٗر ثٽنىٯ 

   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ څجٱ٨ ٩ڄ ٕ٪ُخ ٩ڄ ثٽَهٌٌ أمذٌڅٍ ّنجٽڀ دنڄ ٩ذنو ثهلل ثڃ    [  0300]  

٭َوس ځ٨ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٭َور ٵذنټ څؾنو ٱىثٍَچنج    ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌ ٵجٻ 
َٚنپٍ ٽچنج ٱٶنجٿ ١جةٲنز ځچنج ځ٪ننه       ثٽ٪نوو وٙنجٱٲچجهڀ ٱٶنجٿ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ       

وأٵذټ ١جةٲز ٩پنً ثٽ٪نوو ٱٌٹن٨ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ دڂنڄ ځ٪نه ًٹ٪نز وّنؾو            
ّؾوصُڄ عڀ ثڅٌٚٱىث ٱٺجڅىث ځٺجڃ ثٽ٢جةٲز ثٽضنٍ ٽنڀ صٚنټ وؽنجءس ثٽ٢جةٲنز ثٽضنٍ ٽنڀ صٚنټ         
ٱٌٹ٨ دهڀ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ًٹ٪ز وّؾو ّنؾوصُڄ عنڀ ّنپڀ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل      

 ٩پُه وّپڀ ٱٶجٿ ٹټ ًؽټ ځڄ ثٽڂْپڂُڄ ٱٌٹ٨ ٽچٲْه ًٹ٪ز وّؾو ّؾوصُڄ  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ دٖنجً عچنج َقُنً دنڄ ّن٪ُو ٩نڄ َقُنً دنڄ ّن٪ُو ثْڅٚنجًٌ           [  0300]  

ٱٍ ٙٗر ثٽنىٯ ٵنجٻ  ٩ڄ ثٽٶجّڀ دڄ ځقڂو ٩ڄ ٙجٽـ دڄ مىثس ٩ڄ ّهټ دڄ أدٍ فغڂز 
ٽيَڄ ځ٪ه ًٹ٪ز وَنيهخ هنؤٖء إٽنً    َٚپٍ ثٔځجٿ د٢جةٲز و١جةٲز ځىثؽهز ثٽ٪وو ٱُٚپٍ دج

 ځٚجٯ أٙقجدهڀ وَؾٍء أوٽتٸ ٱُٚپٍ دهڀ ًٹ٪ز وَٶٞىڃ ًٹ٪ز ْڅٲْهڀ  
   
فوعچج ځقڂو دڄ دٖجً عچج َقًُ ٩نڄ ٕن٪ذز ٩نڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ ثٽٶجّنڀ ٩نڄ         [  0301]  

 ځغپه  أدُه ٩ڄ ٙجٽـ دڄ مىثس ٩ڄ ّهټ دڄ أدٍ فغڂز ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   

 ثٽٚٗر  دجح ثٽقذِ ٩ڄ
   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ ٩ڄ دڄ أدٍ ىَخ ٩ڄ ثٽڂٶذٌٌ ٩ڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ    [  0302]  

فذْچج َىٿ ثٽنچوٳ فضً ىهخ هىي ځنڄ ثٽپُنټ فضنً ٹٲُچنج     أدٍ ّ٪ُو ثٽنوًٌ ٩ڄ أدُه ٵجٻ 
وىٽننٸ ٵننىٻ ثهلل ص٪ننجٽً   وٹٲننً ثهلل ثٽڂننؤځچُڄ ثٽٶضننجٻ وٹننجڃ ثهلل ٵىَننج ٩ََننَث آل  ٱننو٩ج ثٽچذننٍ 

ه وّپڀ دٖٗ ٱأځٌڇ ٱأٵجٿ ٱٚپً ثٽ٦هٌ ٱأفْنڄ ٹڂنج ٹنجڃ َٚنپُهج ٱنٍ وٵضهنج       ٙپً ثهلل ٩پُ
عننڀ أځننٌڇ ٱأٵننجٿ ثٽ٪ٚننٌ ٱٚننٗهج عننڀ أځننٌڇ ٱأٵننجٿ ثٽڂٮننٌح ٱٚننٗهج عننڀ أځننٌڇ ٱأٵننجٿ ثٽ٪ٖننجء    

 ٱٚٗهج وىٽٸ ٵذټ ثڃ َچَٻ   ٱئڃ مٲضڀ ٱٌؽجٖ أو ًٹذجڅج  
   

 دجح ثٽٚٗر ٩چو ثٽٺْىٯ 
   
٩نڄ ٵنُِ ٩نڄ أدنٍ ځْن٪ىه ٩نڄ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً         فوعچج َ٪پً ٩ڄ إّڂج٩ُټ [  0303]  

إڃ ثٽٖڂِ وثٽٶڂنٌ ٽُْنج َچٺْنٲجڃ ٽڂنىس أفنو ځنڄ ثٽچنجُ ٽٺچهڂنج آَضنجڃ          ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
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 ځڄ آَجس ثهلل ٱئىث ًأَضڂىهج ٱٶىځىث ٱٚپىث 
   
أمذٌڅننج ٩ذننو ثهلل دننڄ ٩پننٍ ثٽڂننوَچٍ وځْننوه عچننج َقُننً دننڄ ّنن٪ُو ثٽٶ٢ننجڃ ٩ننڄ    [  0304]  

أڃ ثٽچذٍ ٙنپً ثهلل  ُخ دڄ أدٍ عجدش ٩ڄ ١جوُ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ّٲُجڃ دڄ ّ٪ُو فوعچٍ فذ
 ٩پُه وّپڀ ٙپً ٱٍ ٹْىٯ عڂجڃ ًٹ٪جس ٱٍ أًد٨ ّؾوثس 

   
فوعچج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج فڂجه دڄ ٍَو عچج َقُنً دنڄ ّن٪ُو ٩نڄ ٩ڂنٌر دچنش ٩ذنو        [  0305]  

 ثڃ َهىهَز همپش ٩پُهج ٱٶجٽش أ٩نجىٷ ثهلل ځنڄ ٩نيثح ثٽٶذنٌ ٱپڂنج ؽنجء      ثٽٌفڂڄ ٩ڄ ٩جةٖز 
ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ّأٽضه أَ٪يح ثٽچجُ ٱٍ ٵذىًهڀ ٵجٻ ٩جةيث دجهلل ٵجٽش إڃ ًّىٻ 
ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ًٹخ َىځنج ځٌٹذنج ٱنْنٲش ثٽٖنڂِ ٱؾنجء ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه         
وّپڀ ٱچَٻ عڀ ٩ڂو إٽً ځٶجځه ثٽيٌ ٹجڃ َٚپٍ ٱُه ٱٶجٿ ثٽچجُ مپٲه ٱأ١جٻ ثٽٶُجٿ عنڀ ًٹن٨   

ًٱ٨ ٱأ١جٻ ثٽٶُجٿ وهى هوڃ ثٽٶُنجٿ ثْوٻ عنڀ ًٹن٨ ٱأ١نجٻ ثٽٌٹنى٧ وهنى       ٱأ١جٻ ثٽٌٹى٧ عڀ 
هوڃ ثٽٌٹى٧ ثْوٻ عڀ ّؾو ّؾوصُڄ عڀ ٵجٿ ٱٲ٪ټ ځغټ ىٽٸ عڀ ثڅؾپنش ثٽٖنڂِ ٱنومټ ٩پنٍ     
ٱٶجٻ إڅٍ أًثٹنڀ صٲضچنىڃ ٱنٍ ٵذنىًٹڀ ٹٲضچنز ثٽنوؽجٻ ّنڂ٪ضه َٶنىٻ ثٽپهنڀ إڅنٍ أ٩نىى دنٸ ځنڄ              

 ٩يثح ثٽٶذٌ وأ٩ىى دٸ ځڄ ٩يثح ثٽچجً 
   
فنوعچج أدنى َ٪ٶنىح َىّنٰ ثٽذنى٢ٍَ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ إهًَنِ هنى ثٽٖنجٱ٪ٍ عچنج             [  0306]  

مْنٲش ثٽٖنڂِ   ځجٽٸ دڄ أڅِ ٩ڄ ٍَو دڄ أّپڀ ٩ڄ ٢٩جء دنڄ َْنجً ٩نڄ دنڄ ٩ذنجُ ٵنجٻ       
ٱٚپً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱقٺً دڄ ٩ذجُ ثڃ ٙٗصه ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ   

ڂِ وثٽٶڂنٌ آَضنجڃ ځنڄ آَنجس ثهلل ٖ     ًٹ٪ضُڄ ٱٍ ٹټ ًٹ٪ز ًٹ٪ضُڄ عڀ م٢نذهڀ ٱٶنجٻ ثڃ ثٽٖن   
 َنْٲجڃ ٽڂىس أفو وٖ ٽقُجصه ٱئىث ًأَضڀ ىٽٸ ٱجٱ٩َىث إٽً ىٽٸ ثهلل 

   
 وأمذٌڅج ځجٽٸ ٩ڄ هٖجٿ دڄ ٩ٌور ٩ڄ أدُه ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٻ [  0307]  
   
مْننٲش وأمذٌڅننج ځجٽننٸ ٩ننڄ َقُننً دننڄ ّنن٪ُو ٩ننڄ ٩ڂننٌر ٩ننڄ ٩جةٖننز ٵجٽننش     [  0311]  

پُننه وّننپڀ ٱقٺننش ثڅننه ٙننپً ًٹ٪ضننُڄ ٱننٍ ٹننټ ًٹ٪ننز     ثٽٖننڂِ ٱٚننپً ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩ 
 ًٹ٪ضُڄ ٱؾپش 

   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ عچج ٩ذو ثٽ٪َََ دڄ ځقڂو ٩ڄ هٖجٿ دڄ ٩نٌور ٩نڄ   [  0310]  

أڃ ثٽچذنٍ ٙننپً ثهلل ٩پُنه وّننپڀ أځنٌ فننُڄ    ٱج١ڂنز دچنش ثٽڂچننيً ٩نڄ أّننڂجء دچنش أدننٍ دٺنٌ      
 ٹْٲش ثٽٖڂِ دٚوٵز 

   
ځىًّ دڄ ځْ٪ىه ٩ڄ ٍثةور ٩ڄ هٖجٿ دنڄ ٩نٌور ٩نڄ     ٵجٻ فوعچٍ أدى فيَٲز[  0310]  

 څقىڇ  أّڂجء ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
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 دجح ٙٗر ثّٖضْٶجء 
   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ عچج َقًُ دڄ ّ٪ُو ثْڅٚنجًٌ ثڃ أدنج دٺنٌ دنڄ ځقڂنو      [  0311]  

ىٻ ثهلل أڃ ًّن دڄ ٩ڂٌو دڄ فَٿ أمذٌڇ ٩ڄ ٩ذجه دڄ صڂُڀ ثڅه ّڂ٨ ٩ذو ثهلل دڄ ٍَو َنيٹٌ  
 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ مٌػ دجٽچجُ إٽً ثٽڂٚپً َْضْٶٍ ٱجّضٶذټ ثٽٶذپز وفىٻ ًهثءڇ 

   
أمذٌڅج ثٽقٺنڀ دنڄ څنجٱ٨ ٩نڄ ٕن٪ُخ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ أمذٌڅنٍ ٩ذنجه دنڄ صڂنُڀ ثڃ            [  0312]  

أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ منٌػ دجٽچنجُ إٽنً ثٽڂٚنپً َْضْنٶٍ ٽهنڀ ٱٶنجٿ         ٩ڂه أمذٌڇ 
 ه ٵذټ ثٽٶذپز ٱقىٻ ًهثءڇ ٱجّٶىث ٱو٩ج ثهلل ٵجةڂج عڀ صىؽ

   
 دجح ًٱ٨ ثَْوٌ ٱٍ ثّٖضْٶجء 

   
ٹننجڃ فننوعچج ٩غڂننجڃ دننڄ ځقڂننو عچننج ٩ذننوڇ ٩ننڄ ّنن٪ُو ٩ننڄ ٵضننجهر ٩ننڄ أڅننِ ٵننجٻ   [  0313]  

 ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٖ ٌَٱ٨ َوَه ٱٍ ٍٕء ځڄ ثٽو٩جء ثٖ ٱٍ ثّٖضْٶجء 
   

 دجح ثٽٮْټ َىٿ ثٽؾڂ٪ز  
   
ٌڅج مجٽو دڄ ځنپو عچنج ځجٽنٸ ٩نڄ څنجٱ٨ ٩نڄ دنڄ ٩ڂنٌ ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل           أمذ[  0314]  

 إىث ؽجء أفوٹڀ ثٽؾڂ٪ز ٱپُٮضْټ  ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
فوعچج مجٽو دڄ ځنپو عچج ځجٽٸ ٩ڄ ٙٲىثڃ دڄ ّپُڀ ٩ڄ ٢٩جء دنڄ َْنجً ٩نڄ    [  0315]  

وثؽنخ  ٭ْنټ َنىٿ ثٽؾڂ٪نز    أدٍ ّ٪ُو ثٽننوًٌ ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ        
 ٩پً ٹټ ځقضپڀ  

   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج دڄ ٩ُُچز ٩ڄ ٙٲىثڃ دڄ ّپُڀ ٩ڄ ٢٩نجء دنڄ َْنجً ٩نڄ     [  0316]  

 ځغپه  أدٍ ّ٪ُو ثٽنوًٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ َىّننٰ عچننج ثْوٍث٩ننٍ ٩ننڄ َقُننً دننڄ أدننٍ ٹغُننٌ ٩ننڄ أدننٍ  [  0317]  

دُچڂنج ٩ڂنٌ دنڄ ثٽن٢نجح َن٢نخ إى همنټ       جٻ ّپڂز دنڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ فنوعچٍ أدنى هٌَنٌر ٵن       
ًؽټ ٱ٪ٌٛ ده ٩ڂنٌ ٱٶنجٻ َنج أځُنٌ ثٽڂنؤځچُڄ ځنج ٍهس ثڃ صىٝنأس فنُڄ ّنڂ٪ش ثٽچنوثء           
ٱٶجٻ ثٽىٝىء وأَٞج أٽڀ صْڂ٨ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶىٻ إىث ؽنجء أفنوٹڀ َنىٿ    

 ثٽؾڂ٪ز ٱپُٮضْټ  
   
ّنڂٌر ثڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل    أمذٌڅج ٩ٲجڃ عچنج هڂنجٿ ثڅنج ٵضنجهر ٩نڄ ثٽقْنڄ ٩نڄ        [  0321]  

 ځڄ صىٝأ ٽپؾڂ٪ز ٱذهج وڅ٪ڂش وځڄ ث٭ضْټ ٱهى أٱٞټ ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
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 دجح ٱٍ ٱٞټ ثٽؾڂ٪ز وثٽٮْټ وثٽ٢ُخ ٱُهج  

   
أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ٩ذو ثٽڂؾُو عچج دڄ أدٍ ىَنخ ٩نڄ ثٽڂٶذنٌٌ ٩نڄ أدُنه ٩نڄ       [  0320]  

پً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ أڃ څذنٍ    ٩ذو ثهلل دڄ وهَ٪ز ٩ڄ ّپڂجڃ ثٽٲجًٍّ ٙجفخ ًّنىٻ ثهلل ٙن  
ځنڄ ث٭ضْنټ َنىٿ ثٽؾڂ٪نز ٱض٢هنٌ دڂنج ثّنض٢ج٧ ځنڄ ١هنٌ عنڀ           ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٵنجٻ   

ثههڄ ځڄ ههچه أو ځِ ځڄ ١ُخ دُضه عڀ ًثؿ ٱپڀ َٲٌٳ دُڄ ثعچُڄ وٙپً ځج ٹضنخ ٽنه ٱنئىث    
 مٌػ ثٔځجٿ أڅٚش ٭ٲٌ ٽه ځج دُچه ودُڄ ثٽؾڂ٪ز ثْمٌي  

   
 َىٿ ثٽؾڂ٪ز   دجح ثٽٶٌثءر ٱٍ ٙٗر ثٽٲؾٌ

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ ّ٪و دڄ إدٌثهُڀ ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دنڄ  [  0320]  

ٹجڃ ثٽچذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٶنٌأ َنىٿ ثٽؾڂ٪نز ٱنٍ ٙنٗر         هٌځَ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ 
 ثٽٮوثر صچََټ ثٽْؾور وهټ أصً ٩پً ثٔڅْجڃ 

   
 دجح ٱٞټ ثٽضهؾٌُ إٽً ثٽؾڂ٪ز  

   
ج ځقڂنو دنڄ َىّنٰ عچنج ثْوٍث٩نٍ ٩نڄ َقُنً ٩نڄ أدنٍ ّنپڂز دنڄ ٩ذنو             أمذٌڅن [  0321]  

ثٽڂض٪ؾنټ إٽنً ثٽؾڂ٪نز    ثٽٌفڂڄ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ      
ٹجٽڂهوٌ ؽَوًث عڀ ثٽيٌ َپُه ٹجٽڂهوٌ دٶٌر عڀ ثٽيٌ َپُه ٹجٽڂهوٌ ٕجر ٱنئىث ؽپنِ ثٔځنجٿ    

 ٩پً ثٽڂچذٌ ١ىَش ثٽٚقٰ وؽپْىث َْڂ٪ىڃ ثٽيٹٌ 
   
أمذٌڅج څٌٚ دڄ ٩پٍ عچج ٩ذو ث٩ْپً ٩ڄ ځ٪ڂٌ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ث٩ٌْثدنٍ  [  0322]  

إىث ٹنجڃ  ٩ذو ثهلل ٙجفخ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ثڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ      
َىٿ ثٽؾڂ٪نز ٵ٪نوس ثٽڂٗةٺنز ٩پنً أدنىثح ثٽڂْنؾو ٱٺضذنىث ځنڄ ؽنجء إٽنً ثٽؾڂ٪نز ٱنئىث ًثؿ             

مپش صْڂ٨ ثٽيٹٌ ٵجٻ وٵجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه    ثٔځجٿ ١ىس ثٽڂٗةٺز ثٽٚقٰ وه
وّپڀ ثٽڂضهؾٌ إٽً ثٽؾڂ٪ز ٹجٽڂهوٌ دوڅز عڀ ٹجٽڂهوٌ دٶٌر عنڀ ٹجٽڂهنوٌ ٕنجر عنڀ ٹجٽڂهنوٌ      

 د٢ز عڀ ٹجٽڂهوٌ هؽجؽز عڀ ٹجٽڂهوٌ دُٞز  
   

 دجح ٱٍ وٵش ثٽؾڂ٪ز  
   
ڄ ثٽَدُنٌ  أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ دڄ أدٍ ىَخ ٩ڄ ځْپڀ دڄ ؽچوح ٩ن [  0323]  

ٹچج څٚپٍ ځ٨ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثٽؾڂ٪ز عڀ څٌؽ٨ ٱچذجهً ثٽ٦نټ ٱنٍ   دڄ ٩ىثٿ ٵجٻ 
 أ١ڀ دچٍ ٭چڀ ٱڂج هى إٖ ځىث٨ٝ أٵوثځچج 
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أمذٌڅج ٩ٲجڃ دڄ ځْپڀ عچج َ٪پً دڄ ثٽقنجًط ٵنجٻ ّنڂ٪ش إَنجُ دنڄ ّنپڂز دنڄ        [  0324]  
 ٩پُنه وّنپڀ ثٽؾڂ٪نز عنڀ     ٹچنج څٚنپٍ ځن٨ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل     ثْٹى٧ َقوط ٩ڄ أدُنه ٵنجٻ   

 څچٌٚٯ وٽُِ ٽپق٢ُجڃ ٱٍء َْض٦ټ ده  
   

 دجح ثّٖضڂج٧ إٽً َىٿ ثٽؾڂ٪ز ٩چو ثٽن٢ذز وثٔڅٚجس  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽڂذجًٷ عچج ٙوٵز هى دڄ مجٽو ٩ڄ َقًُ دنڄ ثٽقنجًط ٩نڄ    [  0325]  

ڄ ځننأدننٍ ثْٕنن٪ظ ثٽٚننچ٪جڅٍ َننٌهڇ إٽننً أوُ َننٌهڇ إٽننً ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٵننجٻ  
٭ْټ وث٭ضْټ َىٿ ثٽؾڂ٪ز عڀ ٭وث وثدضٺٌ عڀ ؽپِ ٵٌَذج ځڄ ثٔځجٿ وأڅٚش وٽڀ َپ٬ فضنً  

 َچٌٚٯ ثٔځجٿ ٹجڃ ٽه دٺټ م٢ىر َن٢ىهج ٹ٪ڂټ ّچز ُٙجځهج وٵُجځهج  
   
فوعچج مجٽو دڄ ځنپو عچج ځجٽٸ ٩نڄ أدنٍ ثٽَڅنجه ٩نڄ ث٩ْنٌػ ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر         [  0326]  

ىث ٵپنش ٽٚنجفذٸ أڅٚنش وثٔځنجٿ َن٢نخ ٱٶنو       إٵجٻ ٵجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ     
 ٽٮىس  

   
فوعچج مجٽو دڄ ځنپو عچج ځجٽٸ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ ّن٪ُو ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر ٵنجٻ         [  0327]  

 إىث ٵپش ٽٚجفذٸ أڅٚش وثٔځجٿ َن٢خ ٱٶو ٽٮىس  ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
ّنن٪ُو دننڄ  مذٌڅننج ثٽڂ٪پننً دننڄ أّننو عچننج وهُننخ ٩ننڄ ځ٪ڂننٌ ٩ننڄ ثٽَهننٌٌ ٩ننڄ   [  0331]  

 ځغپه  ثٽڂُْخ ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   

 دجح ٱُڂڄ همټ ثٽڂْؾو َىٿ ثٽؾڂ٪ز وثٔځجٿ َن٢خ  
   
فوعچج هجٕڀ دڄ ثٽٶجّڀ عچج ٕ٪ذز ٩نڄ ٩ڂنٌو دنڄ هَچنجً ٵنجٻ ّنڂ٪ش ؽنجدٌ دنڄ         [  0330]  

َن٢نخ أو ٵنو   إىث ؽنجء أفنوٹڀ وثٔځنجٿ    ٩ذو ثهلل َقوط ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵنجٻ  
 مٌػ ٱپُٚټ ًٹ٪ضُڄ  

   
ؽنجء أدنى   أمذٌڅج ٙوٵز عچنج ّنٲُجڃ دنڄ ٩ؾنٗڃ ٩نڄ ٩ُنجٛ دنڄ ٩ذنو ثهلل ٵنجٻ          [  0330]  

ّ٪ُو وځٌوثڃ َن٢خ ٱٶجٿ َٚپٍ ًٹ٪ضُڄ ٱجصنجڇ ثٽقنٌُ َڂچ٪ىڅنه ٱٶنجٻ ځنج ٹچنش أصٌٹهڂنج        
 وٵو ًأَش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َأځٌ دهڂج  

   
َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩نڄ ثٽٌدُن٨ هنى دنڄ ٙنذُـ ثٽذٚنٌٌ ٵنجٻ        أمذٌڅج ځقڂو دڄ [  0331]  

ًأَش ثٽقْڄ َٚپٍ ًٹ٪ضُڄ وثٔځجٿ َن٢خ وٵجٻ ثٽقْڄ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه   
إىث ؽجء أفوٹڀ وثٔځجٿ َن٢خ ٱپُٚټ ًٹ٪ضُڄ مٲُٲضُڄ َضؾنىٍ ٱُهنج ٵنجٻ أدنى ځقڂنو      وّپڀ 

 أٵىٻ ده  
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 دجح ٱٍ ٵٌثءر ثٽٶٌآڃ ٱٍ ثٽن٢ذز َىٿ ثٽؾڂ٪ز  

   
أمذٌڅننج ٩ذننو ثهلل دننڄ ٙننجٽـ فننوعچٍ ثٽپُننظ أمذٌڅننٍ مجٽننو َ٪چننٍ دننڄ َََننو ٩ننڄ  [  0332]  

م٢ذچنج ًّنىٻ ثهلل   ّ٪ُو دڄ أدٍ هٗٻ ٩ڄ ٩ُجٛ دڄ ٩ذو ثهلل ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو ثٽنوًٌ ٵجٻ 
 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َىځج ٱٶٌأ ٗ ٱپڂج ځٌ دجٽْؾور څَٻ ٱْؾو 

   
 دجح ثٽٺٗٿ ٱٍ ثٽن٢ذز  

   
دننڄ َىّننٰ عچننج ٩ذننو ثهلل دننڄ ٩ُُچننز ٩ننڄ ٩ڂننٌو دننڄ هَچننجً ٵننجٻ    أمذٌڅننج ځقڂننو[  0333]  

همټ ًؽټ إٽً ثٽڂْؾو َىٿ ثٽؾڂ٪ز وًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل   ّڂ٪ش ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل َٶىٻ 
 ٩پُه وّپڀ َن٢خ ٵجٻ أٙپُش ٵجٻ ٖ ٵجٻ ٱٚټ ًٹ٪ضُڄ ٵجٻ أدى ځقڂو أٵىٻ ده 

   
 دجح ٱٍ ٵٌٚ ثٽن٢ذز 

   
ٽؾ٪ٲنٍ عچنج ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ ٩ذنو ثٽڂپنٸ دنڄ أدؾنٌ          أمذٌڅج ثٽ٪ٗء دڄ ٩ُٚڀ ث[  0334]  

فوعچٍ أدٍ ٩ذو ثٽڂپٸ دڄ أدؾٌ ٩ڄ وثٙټ دڄ فُجڃ ٩ڄ أدٍ وثةټ ٵنجٻ م٢ذچنج ٩ڂنجً دنڄ     
َج أدج ثٽُٶ٦جڃ ٽى ٹچش څٲْنش ٕنُتج ٵنجٻ ّنڂ٪ش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً       َجٌّ ٱأدپ٬ وأوؽَ ٱٶپچج 

ٱنأ١ُپىث هنيڇ   ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶىٻ إڃ ١نىٻ ٙنٗر ثٽٌؽنټ وٵٚنٌ م٢ذضنه ځتچنز ځنڄ ٱٶهنه         
 ثٽٚٗر وثٵٌٚوث هيڇ ثٽن٢خ ٱئڃ ځڄ ثٽذُجڃ ٽْقٌث 

   
فوعچج ځقڂو دڄ ّ٪ُو عچج أدى ثْفىٗ ٩ڄ ّنڂجٷ ٩نڄ ؽنجدٌ دنڄ ّنڂٌر ٵنجٻ       [  0335]  

 ٙپُش ځ٨ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٺجڅش ٙٗصه ٵٚوث وم٢ذضه ٵٚوث 
   

 دجح ثٽٶ٪ىه دُڄ ثٽن٢ذضُڄ  
   
أڃ دننڄ ثٽڂٲٞننټ عچننج ٩ذُننو ثهلل ٩ننڄ څننجٱ٨ ٩ننڄ دننڄ ٩ڂننٌ فننوعچج ځْننوه عچننج دٖننٌ [  0336]  

ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٹننجڃ َن٢ننخ م٢ذضننُڄ وهننى ٵننجةڀ وٹننجڃ َٲٚننټ دُچهڂننج      
 دؾپىُ  

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ّ٪ُو عچج أدى ثْفىٗ ٩ڄ ّڂجٷ ٩ڄ ؽجدٌ دنڄ ّنڂٌر ٵنجٻ    [  0337]  

 ٌآڃ وَيٹٌ ثٽچجُ ٹجڅش ٽپچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ م٢ذضجڃ َؾپِ دُچهڂج َٶٌأ ثٽٶ
   

 دجح ٹُٰ ٌَُٖ ثٔځجٿ ٱٍ ثٽن٢ذز  
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ًأي ٩ڂننجًر دننڄ أمذٌڅننج أفڂننو دننڄ ٩ذننو ثهلل عچننج أدننى ٍدُننو فننوعچج فٚننُڄ ٵننجٻ  [  0341]  
ًوَذز دٌٖ دڄ ځٌوثڃ ٩پً ثٽڂچذٌ ًثٱ٪ج َوَه ٱٶجٻ ٵذـ ثهلل هنيڇ ثٽُنوَڄ ٽٶنو ًأَنش ًّنىٻ      

 دأٙذ٪ُه   ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩پً ثٽڂچذٌ وځج ٌَُٖ ثٖ
   
فوعچج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩نڄ فٚنُڄ دنڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ ٩نڄ ٩ڂنجًر        [  0340]  

ًأي دٌٖ دڄ ځٌوثڃ ًثٱ٪ج َوَه َنو٩ى ٩پنً ثٽڂچذنٌ َنىٿ ثٽؾڂ٪نز ٵنجٻ ٱْنذه        دڄ ًوَذز ٵجٻ 
وٵجٻ ٽٶو ًأَش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩پً ثٽڂچذٌ وځج َٶنىٻ إٽنٍ دأٙنذ٪ه هٺنيث     

 و ثٽنجٌٙر وإٔجً دجٽْذجدز ٩چ
   

 دجح ځٶجٿ ثٔځجٿ إىث م٢خ  
   
أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ ٹغُننٌ ٩ننڄ ّننپُڂجڃ دننڄ ٹغُننٌ ٩ننڄ ثٽَهننٌٌ ٩ننڄ ّنن٪ُو دننڄ   [  0340]  

ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٶنىٿ إٽنً ؽني٧         ثٽڂُْخ ٩ڄ ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ 
ًّنىٻ   ٵذټ ثڃ َؾ٪ټ ثٽڂچذٌ ٱپڂج ؽ٪ټ ثٽڂچذٌ فڄ ىٽٸ ثٽؾ٧َ فضنً ّنڂ٪چج فچُچنه ٱىٝن٨    

 ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َوڇ ٩پُه ٱْٺڄ  
   
فوعچج فؾجػ دڄ ځچهجٻ عچج فڂجه دڄ ّپڂز ٩ڄ ٩ڂنجً دنڄ أدنٍ ٩ڂنجً ٩نڄ دنڄ       [  0341]  

أڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٹنجڃ َنٚنخ إٽنً ؽني٧ ٵذنټ أڃ َضنني ثٽڂچذنٌ ٱپڂنج             ٩ذجُ 
ٞنچه ٽقنڄ إٽنً َنىٿ     ثصني ثٽڂچذٌ صقىٻ إٽُه فڄ ثٽؾي٧ ٱجفضٞچه ٱْٺڄ وٵجٻ ٽه ٽنى ٽنڀ ثفض  

 ثٽٶُجځز 
   
فوعچج فؾجػ عچج فڂجه ٩نڄ عجدنش ٩نڄ أڅنِ ٩نڄ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ          [  0342]  

 ځغپه  
   
فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ َََو عچج ثٽڂْ٪ىهٌ ٩ڄ أدٍ فجٍٿ ٩ڄ ّنهټ دنڄ ّن٪و ٵنجٻ     [  0343]  

ٹنٗٿ  ٽڂج ٹغٌ ثٽچنجُ دجٽڂوَچنز ؽ٪نټ ثٽٌؽنټ َؾنٍء وثٽٶنىٿ َؾُنؤوڃ ٱنٗ َٺنجهوڃ َْنڂ٪ىڃ           
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ فضً ٌَؽ٪ىث ځنڄ ٩چنوڇ ٱٶنجٻ ٽنه ثٽچنجُ َنج ًّنىٻ ثهلل ثڃ        
ثٽچجُ ٵو ٹغٌوث وثڃ ثٽؾجةٍ َؾٍء ٱٗ َٺجه َْڂ٨ ٹٗځٸ ٵجٻ ٱڂج ٕتضڀ ٱأًّنټ إٽنً ٭نٗٿ    
ٖځٌأر ځڄ ثْڅٚجً څؾجً وإٽً ١ٌٱنجء ثٽٮجدنز ٱؾ٪پنىث ٽنه ځٌٵنجصُڄ أو عٗعنج ٱٺنجڃ ًّنىٻ         

ُه وّنپڀ َؾپنِ ٩پُنه وَن٢نخ ٩پُنه ٱپڂنج ٱ٪پنىث ىٽنٸ فچنش ثٽنٖنذز ثٽضنٍ            ثهلل ٙپً ثهلل ٩پ
 ٹجڃ َٶىٿ ٩چوهج ٱٶجٿ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إٽُهج ٱى٨ٝ َوڇ ٩پُهج ٱْٺچش  

   
 دجح ثٽٶٌثءر ٱٍ ٙٗر ثٽؾڂ٪ز 

   
أمذٌڅج مجٽو دڄ ځنپو عچج ځجٽٸ ٩ڄ ٝڂٌر ٩نڄ ّن٪ُو ثٽڂنجٍڅٍ ٩نڄ ٩ذُنو ثهلل      [  0344]  
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ځننج ٹننجڃ  دنڄ ٩ضذننز أڃ ثٽٞننقجٷ دنڄ ٵننُِ ّننأٻ ثٽچ٪ڂنجڃ دننڄ دٖننٌُ ثْڅٚنجًٌ     دنڄ ٩ذننو ثهلل 
ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ َٶنٌأ ٱنٍ َنىٿ ثٽؾڂ٪نز ٩پنً إعنٌ ّنىًر ثٽؾڂ٪نز ٵنجٻ هنټ            

 أصجٷ فوَظ ثٽٮجُٕز 
   
فوعچج إّڂج٩ُټ دڄ أدج عچج أدى أوَِ ٩ڄ ٝڂٌر دڄ ّ٪ُو ثٽڂنجٍڅٍ ٩نڄ ٩ذُنو    [  0345]  

ّنأٽچجڇ  قجٷ دڄ ٵُِ ثٽٲهٌٌ ٩ڄ ثٽچ٪ڂجڃ دنڄ دٖنٌُ ثْڅٚنجًٌ ٵنجٻ     ثهلل دڄ ٩ضذز ٩ڄ ثٽٞ
ځج ٹجڃ َٶٌأ دهڀ ثٽچذنٍ َنىٿ ثٽؾڂ٪نز ځن٨ ثٽْنىًر ثٽضنٍ ىٹنٌس ٱُهنج ثٽؾڂ٪نز ٵنجٻ ٹنجڃ َٶنٌأ             

 ځ٪هج هټ أصجٷ فوَظ ثٽٮجُٕز 
   
فوعچج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ إدٌثهُڀ دڄ ځقڂو دڄ ثٽڂچضٌٖ ٩ڄ أدُنه  [  0346]  

ٹنجڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٶنٌأ ٱنٍ        ڀ ٩ڄ ثٽچ٪ڂجڃ دڄ دٖنٌُ ٵنجٻ   ٩ڄ فذُخ دڄ ّجٽ
ثٽ٪ُوَڄ أو ثٽؾڂ٪ز دْذـ ثّڀ ًدٸ ث٩ْپً وهټ أصجٷ فوَظ ثٽٮجٕنُز وًدڂنج ثؽضڂ٪ضنج ٱٶنٌأ     

 دهڂج  
   

 دجح ثٽْج٩ز ثٽضٍ صيٹٌ ٱٍ ثٽؾڂ٪ز  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٹغٌُ ٩ڄ ځنپنو دنڄ فْنُڄ ٩نڄ هٖنجٿ ٩نڄ دنڄ ّنٌَُڄ ٩نڄ          [  0347]  
ٍ هٌَنٌر ٵنجٻ ثٽضٶُنش ثڅنج وٹ٪نخ ٱؾ٪پنش أفنوط ٩نڄ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ             أد

وؽ٪ټ َقوعچٍ ٩ڄ ثٽضىًثر فضً أصُچج ٩پً ىٹٌ َىٿ ثٽؾڂ٪ز ٱٶپش ثڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل 
إڃ ٱُهج ٽْج٩ز ٖ َىثٱٶهج ٩ذو ځْپڀ َٚپٍ َْأٻ ثهلل ٱُهنج مُنٌث إٖ أ٢٩نجڇ    ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 

 إَجڇ 
   

 ثٽؾڂ٪ز ځڄ ٭ٌُ ٩يً  دجح ٱُڂڄ َضٌٷ 
   
فوعچج َقًُ دڄ فْجڃ عچج ځ٪جوَز دڄ ّٗٿ أمذٌڅٍ َََو دنڄ ّنٗځز أڃ ّنڂ٨    [  0351]  

أدج ّٗٿ ٵجٻ فوعچٍ ثٽقٺڀ دڄ ځُچج أڃ دڄ ٩ڂٌ فوعه وأدنج هٌَنٌر أڅهڂنج ّنڂ٪ج ًّنىٻ ثهلل      
ٽُچضهُڄ أٵىثٿ ٩ڄ وه٩هنڄ ثٽؾڂ٪نجس أو   ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶىٻ وهى ٩پً أ٩ىثه ځچذٌڇ 

 ٽُنضڂڄ ثهلل ٩پً ٵپىدهڀ عڀ ٽُٺىڅڄ ځڄ ثٽٮجٱپُڄ 
   
فننوعچج َ٪پننً عچننج ځقڂننو دننڄ ٩ڂننٌو ٩ننڄ ٩ذُننور دننڄ ّننٲُجڃ ٩ننڄ أدننٍ ثٽؾ٪ننو          [  0350]  

ځنڄ صنٌٷ ثٽؾڂ٪نز صهجوڅنج دهنج ١ذن٨ ثهلل       ثٽٞڂٌٌ ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
 ٩پً ٵپذه 

   
 دجح ٱٍ ٱٞټ ثٽؾڂ٪ز  
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ځقڂو عچج ثٽقُْڄ دڄ ٩پٍ ٩نڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ دنڄ َََنو دنڄ        أمذٌڅج ٩غڂجڃ دڄ[  0350]  
أڃ أٱٞټ أَجځٺڀ ؽجدٌ ٩ڄ أدٍ ثْٕ٪ظ ثٽٚچ٪جڅٍ ٩ڄ أوُ دڄ أوُ ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل 

َىٿ ثٽؾڂ٪ز ٱُنه مپنٴ آهٿ وٱُنه ثٽچٲننز وٱُنه ثٽٚن٪ٶز ٱنأٹغٌوث ٩پنٍ ځنڄ ثٽٚنٗر ٱُنه ٱنأڃ             
٩پُنٸ وٵنو أًځنش    ٙٗصٺڀ ځ٪ٌوٝز ٩پٍ ٵجٻ ًؽټ َج ًّىٻ ثهلل ٹُنٰ ص٪نٌٛ ٙنٗصچج    

 َ٪چٍ دپُش ٵجٻ إڃ ثهلل فٌٿ ٩پً ثًْٛ أڃ صأٹټ أؽْجه ثْڅذُجء  
   

 دجح ځج ؽجء ٱٍ ثٽٚٗر د٪و ثٽؾڂ٪ز  
   
أڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه    أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ٩ڄ ځجٽٸ ٩ڄ څجٱ٨ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ [  0351]  

 وّپڀ ٹجڃ َٚپٍ د٪و ثٽؾڂ٪ز ًٹ٪ضُڄ ٱٍ دُضه  
   
أفڂو دڄ أدنٍ مپنٰ عچنج ّنٲُجڃ ٩نڄ ٩ڂنٌو َ٪چنٍ دنڄ هَچنجً           أمذٌڅج ځقڂو دڄ[  0352]  

أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٹنجڃ َٚنپٍ د٪نو ثٽؾڂ٪نز      ٩ڄ دڄ ٕهجح ٩ڄ ّجٽڀ ٩ڄ أدُه 
 ًٹ٪ضُڄ  

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّنٲُجڃ ٩نڄ ّنهُټ دنڄ أدنٍ ٙنجٽـ ٩نڄ أدُنه ٩نڄ          [  0353]  

چٺڀ ځٚپُج د٪نو ثٽؾڂ٪نز ٱپُٚنټ    ځڄ ٹجڃ ځأدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
 د٪وهج أًد٪ج ٵجٻ أدى ځقڂو أٙپٍ د٪و ثٽؾڂ٪ز ًٹ٪ضُڄ أو أًد٪ج  

   
 دجح ٱٍ ثٽىصٌ 

   
فوعچج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ عچج ٽُظ هى دڄ ّن٪و عچنج َََنو دنڄ أدنٍ فذُنخ ٩نڄ        [  0354]  

ٽ٪ووٌ ٩ذو ثهلل دڄ ًثٕو ثٽَوٱٍ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ أدٍ ځٌر ثٽَوٱٍ ٩ڄ مجًؽز دڄ فيثٱز ث
إڃ ثهلل ٵنو أځنوٹڀ دٚنٗر هنٍ مُنٌ      ٵجٻ مٌػ ٩پُچج ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱٶنجٻ    

 ٽٺڀ ځڄ فڂٌ ثٽچ٪ڀ ؽ٪په ٽٺڀ ٱُڂج دُڄ ٙٗر ثٽ٪ٖجء إٽً أڃ ٢َپ٨ ثٽٲؾٌ 
   
أمذٌڅج َََو دڄ هجًوڃ أڅج َقًُ دڄ ّ٪ُو ثْڅٚجًٌ أڃ ځقڂو دڄ َقًُ دنڄ  [  0355]  

ٌٍٕ عنڀ ثٽؾڂقنٍ أمذنٌڇ وٹنجڃ َْنٺڄ دجٽٖنجٿ وٹنجڃ أهًٷ        فذجڃ أمذٌڇ أڃ دڄ ځقٌََُ ثٽٶ
ځ٪جوَز أڃ ثٽڂنوؽٍ ًؽنټ ځنڄ دچنٍ ٹچجڅنز أمذنٌڇ أڃ ًؽنٗ ځنڄ ثٽٖنجٿ وٹجڅنش ٽنه ٙنقذز            

أڃ ثٽىصٌ وثؽخ ٱٌثؿ ثٽڂنوؽٍ إٽً ٩ذجهر دڄ ثٽٚجځش وىٹنٌ ىٽنٸ   َٺچً أدج ځقڂو أمذٌڇ 
ٶننىٻ مڂننِ  ٽننه ٵننجٻ ٩ذننجهر ٹننيح أدننى ځقڂننو ّننڂ٪ش ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ َ      

ٙپىثس ٹضذهڄ ثهلل ٩پً ثٽ٪ذنجه ځنڄ أصنً دهنڄ ٽنڀ َٞن٨ُ ځنڄ فٶهنڄ ٕنُتج ثّنضنٲجٱج دقٶهنڄ            
ٹجڃ ٽه ٩چو ثهلل ٩هو أڃ َومپه ثٽؾچز وځڄ ٽڀ َأس دهڄ ؽجء وٽُِ ٽه ٩چو ثهلل ٩هو إڃ ٕجء 

 ٩يده وإڃ ٕجء أهمپه ثٽؾچز 
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څنجٱ٨ دنڄ ځجٽنٸ    أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج إّڂج٩ُټ دڄ ؽ٪ٲٌ ٩ڄ أدٍ ّهُټ [  0356]  
أڃ أ٩ٌثدُج ؽجء إٽً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ عنجةٌ  ٩ڄ أدُه ٩ڄ ١پقز دڄ ٩ذُو ثهلل 

ثٽننٌأُ ٱٶننجٻ َننج ًّننىٻ ثهلل ځننجىث ٱننٌٛ ثهلل ٩پننٍ ځننڄ ثٽٚننٗر ٵننجٻ ثٽٚننپىثس ثٽنڂننِ          
وثٽُٚجٿ ٱأمذٌڇ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ دٖنٌثة٨ ثّٔنٗٿ ٱٶنجٻ وثٽنيٌ أٹٌځنٸ ٖ      

ٖ أڅٶ٘ ځڂنج ٱنٌٛ ثهلل ٩پنٍ ٱٶنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ أٱپنـ          أص٢ى٧ ُٕتج و
 وأدُه إڃ ٙوٳ أو همټ ثٽؾچز وأدُه إڃ ٙوٳ 

   
فوعچج ٩ٲجڃ عچنج ٕنٮذز ٩نڄ أدنٍ إّنقجٳ ٵنجٻ ّنڂ٪ش ٩جٙنڀ دنڄ ٝنڂٌر ٵنجٻ            [  0357]  

 ّڂ٪ش ٩پُج َٶىٻ إڃ ثٽىصٌ ٽُِ دقضڀ ٹجٽٚٗر وٽٺچه ّچز ٱٗ صو٩ىڇ 
   

 ىصٌ دجح ثٽقظ ٩پً ثٽ
   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ځىًّ ٩نڄ هٶنټ دنڄ ٍَنجه ٩نڄ هٖنجٿ ٩نڄ دنڄ ّنٌَُڄ ٩نڄ           [  0361]  

 إڃ ثهلل وصٌ َقخ ثٽىصٌ أدٍ هٌٌَر ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
   

 دجح ٹڀ ثٽىصٌ  
   
إڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل أمذٌڅج ؽ٪ٲٌ دڄ ٩ىڃ عچج هٖجٿ ٩ڄ أدُه ٩ڄ ٩جةٖز [  0360]  

 ٗ صه ځنڄ ثٽپُنټ عنٗط ٩ٖنٌر ًٹ٪نز َنىصٌ ځچهنج دنڂنِ ٖ َؾپنِ ٱنٍ           ٩پُه وّپڀ ٹجڅش ٙن
 ٍٕء ځڄ ثٽنڂِ فضً َؾپِ ٱٍ ثِمٌر ٱُْپڀ 

   
أمذٌڅج َََو دنڄ هنجًوڃ عچنج ّنٲُجڃ دنڄ فْنُڄ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ ٢٩نجء دنڄ            [  0360]  

أوصٌوث َََو ثٽپُغٍ ٩ڄ أدٍ أَىح ثْڅٚجًٌ ٵجٻ ٵجٻ ٽٍ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
 ڀ صْض٨٢ ٱذغٗط ٱئڃ ٽڀ صْض٨٢ ٱذىثفور ٱئڃ ٽڀ صْض٨٢ ٱأوځٍء إَڂجء دنڂِ ٱئڃ ٽ

   
أمذٌڅج ځقڂو دنڄ َىّنٰ ٩نڄ ثْوٍث٩نٍ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ ٢٩نجء دنڄ َََنو           [  0361]  

 څقىڇ  ثٽپُغٍ ٩ڄ أدٍ أَىح ثْڅٚجًٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   
ّنأٻ ًؽنټ ًّنىٻ    ٵجٻ أمذٌڅج مجٽو دڄ ځنپو عچج ځجٽٸ ٩ڄ څجٱ٨ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ [  0362]  

ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٩ننڄ ٙننٗر ثٽپُننټ ٱٶننجٻ ځغچننً ځغچننً ٱننئىث مٖننٍ أفننوٹڀ ثٽٚننذـ    
 ٱپُٚټ ًٹ٪ز وثفور َىصٌ ځج ٵو ٙپً ٵُټ ْدٍ ځقڂو صأمي ده ٵجٻ څ٪ڀ  

   
مذٌڅج ٍَو دڄ هجًوڃ ٩ڄ دڄ أدٍ ىةخ ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ٩نٌور ٩نڄ ٩جةٖنز    [  0363]  

پُه وّپڀ َٚپٍ ځج دُڄ ثٽ٪ٖجء إٽً ثٽٲؾنٌ إفنوي ٩ٖنٌر    ٹجڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩ٵجٽش 
 ًٹ٪ز َْپڀ ٱٍ ٹټ ًٹ٪ضُڄ وَىصٌ دىثفور  
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أمذٌڅج ځجٽٸ دڄ إّڂج٩ُټ عچج إٌّثةُټ ٩نڄ أدنٍ إّنقجٳ ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ ؽذُنٌ        [  0364]  

ٹجڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َنىصٌ دنغٗط دْنذـ ثّنڀ ًدنٸ ث٩ْپنً         ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
 ڃ وٵټ هى ثهلل أفو وٵټ َج أَهج ثٽٺجٱٌو

   
 دجح ځج ؽجء ٱٍ وٵش ثٽىصٌ  

   
أمذٌڅج ٵذُٚز عچج ّٲُجڃ ٩ڄ أدٍ فُٚڄ ٩ڄ َقُنً دنڄ وعنجح ٩نڄ ځْنٌوٳ      [  0365]  

ٱٍ ٹټ ثٽىٵنش ٵنو أوصنٌ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ وثڅضهنً وصنٌڇ          ٩ڄ ٩جةٖز ٵجٽش 
 إٽً ثٽْقٌ 

   
عچٍ َقُنً دنڄ أدنٍ ٹغُنٌ فنوعچٍ أدنى       فوعچج ٩ٲجڃ عچج أدجڃ دڄ َََو ثٽ٪٢جً فو[  0366]  

 أڃ ًّىٻ ثهلل ّتټ ٩ڄ ثٽىصٌ ٱٶجٻ أوصٌوث ٵذټ ثٽٲؾٌ څٌٞر ثڃ أدج ّ٪ُو ثٽنوًٌ فوعه 
   

 دجح ثٽٶٌثءر ٱٍ ثٽىصٌ 
   
فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ ّ٪ُو عچنج أدنى أّنجځز ٵنجٻ عچنج ٍٹٌَنج ٩نڄ أدنٍ إّنقجٳ ٩نڄ           [  0367]  

ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َنىصٌ دنغٗط َٶنٌأ ٱنٍ       ٹجڃ ثٽچذٍ ٙنپً  ّ٪ُو دڄ ؽذٌُ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
ثْوٽً دْذـ ثّڀ ًدٸ ث٩ْپً وٱٍ ثٽغجڅُز دٶټ َج أَهنج ثٽٺنجٱٌوڃ وٱنٍ ثٽغجٽغنز دٶنټ هنى ثهلل       

 أفو 
   

 دجح ثٽىصٌ ٩پً ثٽٌثفپز 
   
أمذٌڅج ځٌوثڃ دنڄ ځقڂنو عچنج ځجٽنٸ فنوعچٍ أدنى دٺنٌ دنڄ ٩ڂنٌ ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ             [  0371]  

٩پُه وّپڀ ٹجڃ َىصٌ ٩پنً ثٽذ٪ُنٌ ٵُنټ ْدنٍ ځقڂنو       أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهللَْجً ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ 
 صٶىٻ ده ٵجٻ څ٪ڀ  

   
 دجح ثٽو٩جء ٱٍ ثٽٶچىس 

   
فوعچج ٩غڂجڃ دڄ ٩ڂنٌ عچنج ٕن٪ذز ٩نڄ َََنو دنڄ أدنٍ ځنٌَڀ ٩نڄ أدنٍ ثٽؾنىٍثء            [  0370]  

ٵپننش ٽپقْننڄ دننڄ ٩پننٍ ځننج صننيٹٌ ځننڄ ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٵننجٻ   ثٽْنن٪وٌ ٵننجٻ 
صڂنٌر ځنڄ صڂنٌ ثٽٚنوٵز ٱأهمپضهنج ٱنٍ ٱڂنٍ ٱٶنجٻ ٽنٍ ثٽٶهنج أځنج             فڂپچٍ ٩پً ٩جصٶنه ٱأمنيس  

ٕن٪ٌس ثڅنج ٖ صقنټ ٽچنج ثٽٚنوٵز ٵنجٻ وٹننجڃ َنو٩ىث دهنيث ثٽنو٩جء ثٽپهنڀ ثهنوڅٍ ٱنُڂڄ هننوَش             
و٩جٱچٍ ٱُڂڄ ٩جٱُش وصىٽچٍ ٱُڂڄ صىٽُش ودجًٷ ٽنٍ ٱُڂنج أ٢٩ُنش وٵچنٍ ٕنٌ ځنج ٵٞنُش        

 ٽُش  ثڅٸ صٶٍٞ وٖ َٶًٞ ٩پُٸ ثڅه ٖ َيٻ ځڄ وثٽُش صذجًٹش وص٪ج
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أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ إٌّثةُټ ٩نڄ أدنٍ إّنقجٳ ٩نڄ َََنو دنڄ أدنٍ        [  0370]  

٩پڂچنٍ ًّنىٻ ثهلل   ځٌَڀ ٩ڄ أدٍ ثٽؾىٍثء ٩ڄ ثٽقْڄ دڄ ٩پٍ ًًٝ ثهلل ص٪جٽً ٩چه ٵنجٻ  
 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹپڂجس أٵىٽهڄ ٱٍ ثٽٶچىس ٱيٹٌ ځغپه  

   
ثْفىٗ ٩ڄ أدنٍ إّنقجٳ ٩نڄ َََنو      أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ ٵجٻ فوعچٍ أدى[  0371]  

دڄ أدٍ ځٌَڀ ٩ڄ أدٍ ثٽؾىٍثء ثٽْ٪وٌ ٩ڄ ثٽقْنڄ دنڄ ٩پنٍ ًٝنً ثهلل ص٪نجٽً ٩چنه ٵنجٻ        
٩پڂچٍ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹپڂجس أٵىٽهڄ ٱٍ ٵچىس ثٽىصٌ ثٽپهنڀ ثهنوڅٍ ٱنُڂڄ    
هوَش و٩جٱچٍ ٱُڂڄ ٩جٱُش وصىٽچٍ ٱنُڂڄ صىٽُنش ودنجًٷ ٽنٍ ٱُڂنج أ٢٩ُنش وٵچنٍ ٕنٌ ځنج          

ش ٱأڅٸ صٶٍٞ وٖ َٶًٞ ٩پُٸ وأڅنه ٖ َنيٻ ځنڄ وثٽُنش صذجًٹنش وص٪جٽُنش ٵنجٻ أدنى         ٵُٞ
 ځقڂو أدى ثٽقىًثء ثّڂه ًدُ٪ز دڄ ُٕذجڃ  

   
 دجح ٱٍ ثٽٌٹ٪ضُڄ د٪و ثٽىصٌ  

   
أمذٌڅج ځٌوثڃ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ وهخ ٩نڄ ځ٪جوَنز دنڄ ٙنجٽـ ٩نڄ ٕنٌَـ دنڄ        [  0372]  

ڄ عىدنجڃ ٩نڄ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه      ٩ذُو ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ؽذٌُ دنڄ څٲُنٌ ٩نڄ أدُنه ٩ن     
أڃ هيث ثٽْهٌ ؽهو وعٶنټ ٱنئىث أوصنٌ أفنوٹڀ ٱپٌُٹن٨ ًٹ٪ضنُڄ ٱنأڃ ٵنجٿ ځنڄ ثٽپُنټ           وّپڀ ٵجٻ 

 وإٖ ٹجڅضج ٽه وَٶجٻ هيث ثٽْٲٌ وأڅج أٵىٻ ثٽْهٌ 
   

 دجح ثٽٶچىس د٪و ثٽٌٹى٧  
   
فوعچج َقًُ دنڄ فْنجڃ عچنج إدنٌثهُڀ دنڄ ّن٪و ٩نڄ ثٽَهنٌٌ ٩نڄ دنڄ ثٽڂْنُخ            [  0373]  

أڃ ثٽٌّنىٻ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٹنجڃ إىث      وأدٍ ّپڂز دڄ ٩ذنو ثٽنٌفڂڄ ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر      
أًثه ثڃ َو٩ى ٩پً أفو أو َو٩ى ْفو ٵچنش د٪نو ثٽٌٹنى٧ ٱٌدڂنج ٵنجٻ ّنڂ٨ ثهلل ٽڂنڄ فڂنوڇ         
ًدچج وٽٸ ثٽقڂو ثٽپهڀ أڅؼ ثٽىٽُو وّپڂز دنڄ هٖنجٿ و٩ُنجٓ دنڄ أدنٍ ًدُ٪نز وثٽڂْضٞن٪ٲُڄ        

٩پنً ځٞنٌ وأؽ٪پهنج ّنچُڄ ٹْنچٍ َىّنٰ وَؾهنٌ دنيٽٸ          ځڄ ثٽڂؤځچُڄ ثٽپهڀ إٔوه و١أصٸ
وَٶىٻ ٱٍ ٙٗصه ٱٍ ٙٗر ثٽٲؾٌ ثٽپهڀ أٽ٪ڄ ٱٗڅج وٱٗڅج ٽقُُڄ ځڄ أفُجء ثٽ٪ٌح ٱنأڅَٻ  

 ثهلل ص٪جٽً   ٽُِ ٽٸ ځڄ ثْځٌ ٍٕء أو َضىح ٩پُهڀ أو َ٪يدهڀ ٱئڅهڀ ٥جٽڂىڃ آل  
   
ّنأٽش أڅنِ دنڄ ځجٽنٸ     ٵجٻ  أمذٌڅج أدى ثٽچ٪ڂجڃ عچج عجدش دڄ َََو فوعچج ٩جٙڀ[  0374]  

٩ڄ ثٽٶچىس ٱٶجٻ ٵذټ ثٽٌٹى٧ ٵجٻ ٱٶپش ثڃ ٱٗڅج ٩ََڀ أڅٸ ٵپش د٪و ثٽٌٹى٧ ٵجٻ ٹنيح عنڀ   
فوط أڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵچنش ٕنهٌث د٪نو ثٽٌٹنى٧ وَنو٩ى ٩پنً فنٍ ځنڄ دچنٍ          

 ّپُڀ 
   
ء دڄ فوعچج أدى ثٽىٽُو عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ ځٌر ٩ڄ دڄ أدٍ ٽُپً ٩ڄ ثٽذٌث[  0375]  
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 ثڃ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ َٶچش ٱٍ ثٽٚذـ ٩جٍح 
   
 دئّچجهڇ څقىڇ  فوعچج أدى څ٪ُڀ ٩ڄ ٕ٪ذز [  0376]  
   
ّنتټ أڅنِ دنڄ ځجٽنٸ     فوعچج ځْوه عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ أَىح ٩نڄ ځقڂنو ٵنجٻ    [  0377]  

ٵذنټ   أٵچش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ ٙٗر ثٽٚذـ ٵجٻ څ٪نڀ ٱٶُنټ ٽنه أو ٵپنش ٽنه     
ثٽٌٹى٧ أو د٪و ثٽٌٹى٧ ٵجٻ د٪و ثٽٌٹى٧ ٌَُْ أٵجٻ أدى ځقڂو أٵىٻ دنه وآمني دنه وٖ أًي    

 أڃ آمي ده ثٖ ٱٍ ثٽقٌح أدىثح ثٽ٪ُوَڄ  
   

 دجح ٱٍ ثْٹټ ٵذټ ثٽنٌوػ َىٿ ثٽ٪ُو 
   
أمذٌڅج َقًُ دڄ فْجڃ عچج ٩ٶذز دڄ ثْٙڀ فوعچج ٩ذو ثهلل دڄ دٌَور ٩نڄ أدُنه   [  0411]  

ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٹنجڃ ٢َ٪نڀ َنىٿ ثٽٲ٢نٌ ٵذنټ أڃ َننٌػ وٹنجڃ إىث ٹنجڃ          أڃ ًّىٻ ثهلل 
 َىٿ ثٽچقٌ ٽڀ ٢َ٪ڀ فضً ٌَؽ٨ ٱُأٹټ ځڄ ىدُقضه  

   
فوعچج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ عچج هُٖڀ ٩ڄ ځقڂنو دنڄ إّنقجٳ ٩نڄ فٲن٘ دنڄ ٩ذُنو        [  0410]  

 دچقىڇ  ثهلل ٩ڄ أڅِ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   

 ٖ أٵجځه وثٽٚٗر ٵذټ ثٽن٢ذز  دجح ٙٗر ثٽ٪ُوَڄ دٗ أىثڃ و
   
ٕنهوس ثٽٚنٗر ځنن٨   أمذٌڅنج َ٪پنً عچنج ٩ذننو ثٽڂپنٸ ٩نڄ ٢٩ننجء ٩نڄ ؽنجدٌ ٵننجٻ        [  0410]  

ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱنٍ َننىٿ ٩ُنو ٱذنوأ دجٽٚنٗر ٵذنټ ثٽن٢ذنز دٮُننٌ آىثڃ وٖ           
 أٵجځه 

   
ٵجٻ ّنڂ٪ش  فوعچج ځقڂو دڄ َىّٰ فوعچٍ دڄ ٩ُُچز فوعچٍ أَىح ثٽْنضُجڅٍ [  0411]  

إٔنهو ٩پنً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ثڅنه دنوأ         ٢٩جء َٶىٻ ّڂ٪ش دڄ ٩ذجُ َٶىٻ 
دجٽٚننٗر ٵذننټ ثٽن٢ذننز َننىٿ ثٽ٪ُننو عننڀ م٢ننخ ٱٌةننٍ أڅننه ٽننڀ َْننڂ٨ ثٽچْننجء ٱأصننجهڄ ٱننيٹٌهڄ    
وو٦٩هننڄ وأځننٌهڄ ثڃ َضٚننوٵڄ ودننٗٻ ٵننجدٜ دغىدننه ٱؾ٪پننش ثٽڂننٌأر صؾننٍء دننجٽنٌٗ       

 وثٽٍٖء عڀ صپٶُه ٱٍ عىح دٗٻ  
   
أمذٌڅج أدى ٩جٙڀ ٩ڄ دڄ ؽنٌَؼ أمذٌڅنج ثٽقْنڄ دنڄ ځْنپڀ ٩نڄ ١نجوُ ٩نڄ         [  0412]  

ٕهوس ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ وأدنج دٺنٌ و٩ڂنٌ و٩غڂنجڃ َٚنپىڃ ٵذنټ         دڄ ٩ذجُ ٵجٻ 
 ثٽن٢ذز ٱٍ ثٽ٪ُو  

   
 دجح ٖ ٙٗر ٵذټ ثٽ٪ُو وٖ د٪وهج  
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عجدش ٵجٻ ّڂ٪ش ّن٪ُو  أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو ثٽ٢ُجٽٍْ عچج ٕ٪ذز فوعچٍ ٩وٌ دڄ [  0413]  

أڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ منٌػ َنىٿ ثٽٲ٢نٌ ٱٚنپً         دڄ ؽذٌُ َقوط ٩ڄ دنڄ ٩ذنجُ   
 ًٹ٪ضُڄ وٽڀ َٚټ ٵذپهج وٖ د٪وهج  

   
 دجح ثٽضٺذٌُ ٱٍ ثٽ٪ُوَڄ  

   
أمذٌڅننج أفڂننو دننڄ ثٽقؾننجػ ٩ننڄ ٩ذننو ثٽننٌفڂڄ دننڄ ّنن٪و دننڄ ٩ڂننجً دننڄ ّنن٪و      [  0414]  

ٹنجڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه     ڄ أدُه ٩ڄ ؽوڇ ٵجٻ ثٽڂؤىڃ ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ځقڂو دڄ ٩ڂجً ٩
وّننپڀ َٺذننٌ ٱننٍ ثٽ٪ُننوَڄ ٱننٍ ثْوٽننً ّننذ٪ج وٱننٍ ثْمننٌي مڂْننج وٹننجڃ َذننوأ دجٽٚننٗر ٵذننټ 

 ثٽن٢ذز  
   

 دجح ثٽٶٌثءر ٱٍ ثٽ٪ُوَڄ 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج ّٲُجڃ ٩ڄ إدنٌثهُڀ دنڄ ځقڂنو ثٽڂچضٖنٌ ٩نڄ أدُنه       [  0415]  

ٹنجڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٶنٌأ ٱنٍ        دڄ دٖنٌُ ٵنجٻ   ٩ڄ فذُخ دڄ ّجٽڀ ٩ڄ ثٽچ٪ڂجڃ 
ثٽ٪ُوَڄ وثٽؾڂ٪ز دْذـ ثّنڀ ًدنٸ ث٩ْپنً وهنټ أصنجٷ فنوَظ ثٽٮجٕنُز وًدڂنج ثؽضڂ٪نج ٱٶنٌأ           

 دهڂج  
   

 دجح ثٽن٢ذز ٩پً ثٽٌثفپز 
   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچج ّپڂز َ٪چٍ دڄ څذ٠ُ فوعچٍ أدٍ أو څ٪ُڀ دڄ أدنٍ هچنو ٩نڄ    [  0416]  

ؾؾنش ځن٨ أدنٍ و٩ڂنٍ ٱٶنجٻ ٽنٍ أدنٍ صنٌي ىٽنٸ ٙنجفخ ثٽؾڂنټ ثْفڂنٌ             فأدٍ ٵٗدز ٵجٻ 
 ثٽيٌ َن٢خ ىٽٸ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

   
 دجح مٌوػ ثٽچْجء ٱٍ ثٽ٪ُوَڄ 

   
أمذٌڅج إدنٌثهُڀ دنڄ ځىّنً عچنج ٩ذنو ثٽ٪ََنَ دنڄ ٩ذنو ثٽٚنڂو ٩نڄ هٖنجٿ ٩نڄ             [  0417]  

ٌ فٲٚننز ٩ننڄ أٿ ٢٩ُننز ٵجٽننش  وَننىٿ ثٽچقننٌ ثٽ٪ىثصننٴ  أځٌڅننج دننأدٍ هننى ثڃ څنننٌػ َننىٿ ثٽٲ٢نن
وىوثس ثٽنووً ٱأځج ثٽقُٜ ٱئڅهڄ َ٪ضَٽڄ ثٽٰٚ وَٖهوڃ ثٽنُنٌ وه٩نىر ثٽڂْنپڂُڄ ٵنجٻ     

 ٵپش َج ًّىٻ ثهلل ٱئڃ ٽڀ َٺڄ ٔفوثهڄ ثٽؾپذجح ٵجٻ صپذْهج أمضهج ځڄ ؽپذجدهج  
   

 دجح ثٽقظ ٩پً ثٽٚوٵز َىٿ ثٽ٪ُو 
   
ٕهوس ثٽٚنٗر  ٩ڄ ؽجدٌ ٵجٻ أمذٌڅج َ٪پً دڄ ٩ذُو عچج ٩ذو ثٽڂپٸ ٩ڄ ٢٩جء [  0401]  
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ځ٨ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٍ َىٿ ٩ُو ٱذوأ دجٽٚٗر ٵذنټ ثٽن٢ذنز عنڀ ٵنجٿ ځضىٹتنج      
٩پً دٗٻ فضً أصً ثٽچْجء ٱى٦٩هڄ وىٹٌهڄ وأځٌهڄ دضٶىي ثهلل ٵجٻ صٚوٵڄ ٱيٹٌ ُٕتج 

جٻ أٽنڀ  ځڄ أځٌ ؽهچڀ ٱٶجځش ثځٌأر ځڄ ّٲپز ثٽچْجء ّٲ٪جء ثٽنوَڄ ٱٶجٽش ٽڀ َج ًّىٻ ثهلل ٵن 
صٺنننڄ صٮٖنننُڄ ثٽٖنننٺجر وثٽپ٪نننڄ وصٺٲنننٌڃ ثٽ٪ٖنننٌُ ٱؾ٪پنننڄ َأمنننيڃ ځنننڄ فپنننُهڄ وأٵنننٌث١هڄ    

 ومىثصُڂهڄ ٢ٌَفچه ٱٍ عىح دٗٻ َضٚوٵڄ ده 
   
أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ٩نوٌ دنڄ عجدنش ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ ؽذُنٌ ٩نڄ دنڄ          [  0400]  

 څقى هيث ٩ذجُ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   

 ٱٍ َىٿ   دجح إىث ثؽضڂ٨ ٩ُوثڃ
   
أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ دڄ إٌّثةُټ ٩ڄ ٩غڂجڃ دڄ ثٽڂٮٌُر ٩ڄ إَنجُ دنڄ   [  0400]  

ٕهوس ځ٪جوَز َْأٻ ٍَو دڄ أًٵڀ إٔنهوس ځن٨ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ       أدٍ ًځپز ٵجٻ 
٩ُوَڄ ثؽضڂ٪ج ٱٍ َىٿ ٵجٻ څ٪ڀ ٵجٻ ٱٺُنٰ ٙنچ٨ ٵنجٻ ٙنپً ثٽ٪ُنو عنڀ ًمن٘ ٱنٍ ثٽؾڂ٪نز          

 ٱپُٚټ  ٱٶجٻ ځڄ ٕجء أڃ َٚپٍ
   

 دجح ثٽٌؽى٧ ځڄ ثٽڂٚپً ځڄ ٭ٌُ ثٽ٢ٌَٴ ثٽيٌ مٌػ ځچه  
   
أڃ أمذٌڅج ځقڂو دڄ ثٽٚپش عچج ٱپُـ ٩ڄ ّ٪ُو دڄ ثٽقنجًط ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر     [  0401]  

 ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹجڃ إىث مٌػ إٽً ثٽ٪ُو ًؽ٨ ٱٍ ١ٌَٴ آمٌ  
   

 ٹضجح ثٽَٹجر 
   

 دجح ٱٍ ٱٞټ ثٽَٹجر 
   
ج أدى ٩جٙڀ ٩نڄ ٍٹٌَنج دنڄ إّنقجٳ ٩نڄ َقُنً دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ٙنُٲٍ           فوعچ[  0402]  

أڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٽڂنج د٪نظ ځ٪نجىث إٽنً ثٽنُڂڄ          ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو ٩ڄ دنڄ ٩ذنجُ   
ٱٶننجٻ إڅننٸ صننأصٍ ٵىځننج أهننټ ٹضننجح ٱننجه٩هڀ إٽننً أڃ َٖننهووث أڃ ٖ إٽننه إٖ ثهلل وأڃ ځقڂننوث       

ٱٌٛ ٩پُهڀ مڂِ ٙنپىثس ٱنٍ ٹنټ     ًّىٻ ثهلل ٱئڃ أ١ج٩ىث ٽٸ ٱٍ ىٽٸ ٱأمذٌهڀ أڃ ثهلل
َىٿ وٽُپز ٱئڃ هڀ أ١ج٩ىث ٽٸ ٱنٍ ىٽنٸ ٱنأمذٌهڀ أڃ ثهلل ٱنٌٛ ٩پنُهڀ ٙنوٵز ٱنٍ أځنىثٽهڀ         
صؤمي ځڄ أ٭چُجةهڀ وصٌه ٩پً ٱٶٌثةهڀ ٱئڃ هڀ أ١ج٩ىث ٽٸ ٱٍ ىٽنٸ ٱئَنجٷ وٹنٌثةڀ أځنىثٽهڀ     

 وإَجٷ وه٩ىر ثٽڂ٦پىٿ ٱئڅه ٽُِ ٽهج ځڄ هوڃ ثهلل فؾجح  
   

 وٳ ٩پُه دجح ثٽڂْٺُڄ ثٽيٌ َضٚ
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أمذٌڅج هجٕڀ دڄ ثٽٶجّڀ عچج ٕ٪ذز ٩ڄ ځقڂو دنڄ ٍَنجه ٵنجٻ ّنڂ٪ش أدنج هٌَنٌر       [  0403]  
ٽُِ ثٽڂْنٺُڄ ثٽنيٌ صنٌهڇ ثٽپٶڂنز وثٽپٶڂضنجڃ      َقوط ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ثڅه ٵجٻ 

وثٽٺٌْر وثٽٺٌْصجڃ وثٽضڂٌر وثٽضڂٌصجڃ وٽٺڄ ثٽڂْٺُڄ ثٽيٌ ٽُِ ٽه ٭چنً َٮچُنه َْنضقٍُ    
 چجُ إٽقجٱج أو ٖ َْأٻ ثٽچجُ إٽقجٱج أڃ َْأٻ ثٽ

   
 دجح ځڄ ٽڀ َؤه ٍٹجر ثٔدټ وثٽذٶٌ وثٽٮچڀ  

   
أمذٌڅج َ٪پً دڄ ٩ذُو عچج ٩ذو ثٽڂپٸ ٩ڄ أدٍ ثٽَدٌُ ٩ڄ ؽجدٌ ٵجٻ ٵنجٻ ثٽچذنٍ   [  0404]  

ځج ځڄ ٙجفخ إدټ وٖ دٶٌ وٖ ٭چڀ ٖ َؤهٌ فٶهج ثٖ أٵ٪نو ٽهنج َنىٿ    ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
ٌٵٌ ص٢نؤڇ ىثس ٥پنٰ د٦پٲهنج وصچ٢قنه ىثس ثٽٶنٌڃ دٶٌڅهنج ٽنُِ ٱُهنج َىځتني          ثٽٶُجځز دٶج٧ ٵ

ؽڂجء وٖ ځٺْىًر ثٽٶٌڃ ٵجٽىث َج ًّىٻ ثهلل وځج فٶهج ٱٶجٻ إ١نٌثٳ ٱقپهنج وإ٩نجًر هٽىهنج     
 وځچقضهج وفپذهج ٩پً ثٽڂجء وَقڂټ ٩پُهج ٱٍ ّذُټ ثهلل 

   
أمذٌڅنٍ أدنى ثٽَدُنٌ     فوعچج دٌٖ دڄ ثٽقٺڀ عچج ٩ذو ثٽٌٍثٳ ثڅنج دنڄ ؽٌَنٌ ٵنجٻ    [  0405]  

ځنج ځنڄ   ثڅه ّڂ٨ ؽنجدٌ دنڄ ٩ذنو ثهلل َٶنىٻ ّنڂ٪ش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٶنىٻ           
ٙجفخ إدنټ ٖ َٲ٪نټ ٱُهنج فٶهنج ثٖ ؽنجء َنىٿ ثٽٶُجځنز أٹغنٌ ځنج ٹجڅنش ٵن٠ وأٵ٪نو ٽهنج دٶنج٧               
ٵٌٵننٌ صْننضڄ ٩پُننه دٶىثةڂهننج وأمٲجٱهننج وٖ ٙننجفخ دٶننٌ ٖ َٲ٪ننټ ٱُهننج فٶهننج ثٖ ؽننجء َننىٿ     

أٹغٌ ځج ٹجڅش وأٵ٪و ٽهج دٶج٧ ٵٌٵنٌ صچ٢قنه دٶٌوڅهنج وص٢نؤڇ دٶىثةڂهنج وٖ ٙنجفخ       ثٽٶُجځز 
٭چڀ ٖ َٲ٪نټ ٱُهنج فٶهنج ثٖ ؽنجء َنىٿ ثٽٶُجځنز أٹغنٌ ځنج ٹجڅنش أٵ٪نو ٽهنج دٶنج٧ ٵٌٵنٌ صچ٢قنه               
دٶٌوڅهج وص٢ؤڇ دأ٥ٗٱهج ٽُِ ٱُهج ؽڂجء وٖ ځٺْىً ٵٌڅهج وٖ ٙجفخ ٹچَ ٖ َٲ٪نټ ٱُنه   

ز ٕؾج٩ج أٵ٧ٌ َضذ٪نه ٱجصقنج ٱنجڇ ٱنئىث أصنجڇ ٱنٌ ځچنه ٱُچجهَنه مني          فٶه ثٖ ؽجء ٹچَڇ َىٿ ثٽٶُجځ
ٹچَٷ ثٽيٌ مذأصه ٵجٻ ٱأڅج ٩چه ٭چً ٱئىث ًأي ثڅنه ٖ دنو ځچنه ّنپٸ َنوڇ ٱنٍ ٱڂنه ٱُٶٞنڂهج         
ٵٞڀ ثٽٲقټ ٵجٻ وٵجٻ أدى ثٽَدٌُ ّڂ٪ش ٩ذُو دڄ ٩ڂٌُ َٶىٻ هيث ثٽٶىٻ عڀ ّأٽچج ؽجدٌ دڄ 

 ٩ذو ثهلل ٱٶجٻ ځغټ ٵىٻ ٩ذُو دڄ ٩ڂٌُ  
   
َنج ًّنىٻ ثهلل ځنج    ٵجٻ وٵجٻ أدى ثٽَدٌُ ّڂ٪ش ٩ذُو دڄ ٩ڂٌُ َٶىٻ ٵجٻ ًؽټ [  0406]  

فٴ ثٔدټ ٵجٻ فپذهج ٩پً ثٽڂجء وإ٩نجًر هٽىهنج وإ٩نجًر ٱقپهنج وځچقضهنج وفڂنټ ٩پُهنج ٱنٍ         
 ّذُټ ثهلل 

   
أمذٌڅج ثٽقْڄ دڄ ثٽٌدُن٨ عچنج أدنى ثْفنىٗ ٩نڄ ث٩ْڂنٔ ٩نڄ ثٽڂ٪نٌوً دنڄ          [  0407]  

 دذ٪ٜ هيث ثٽقوَظ  ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ  ّىَو ٩ڄ أدٍ ىً ٩ڄ
   

 دجح ٱٍ ٍٹجر ثٽٮچڀ 
   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ عچج ٩ذجه دڄ ٩ىثٿ وإدنٌثهُڀ دنڄ ٙنوٵز ٩نڄ ّنٲُجڃ      [  0401]  
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أڃ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٹضننخ  دننڄ فْننُڄ ٩ننڄ ثٽَهننٌٌ ٩ننڄ ّننجٽڀ ٩ننڄ دننڄ ٩ڂننٌ   
إٽنً ثٽ٪ٖنٌَڄ وځجةنز ٱنئىث ٍثهس ٱٲُهنج       ثٽٚوٵز وٹجڃ ٱٍ ثٽٮچڀ ٱٍ ٹټ أًد٪ُڄ ّنجةڂز ٕنجر  

ٕجصجڃ إٽً ځجةضُڄ ٱئىث ٍثهس ٱٲُهج عٗط ُٕجڇ إٽً عٗط ځجةز ٱئىث ٍثهس ٕجر ٽڀ َؾخ ٱُهج 
إٖ عٗط ُٕجڇ فضً صذپ٬ أًد٪ڂجةز ٱنئىث دپٮنش أًد٪ڂجةنز ٕنجر ٱٲنٍ ٹنټ ځجةنز ٕنجر وٖ صؤمني          

 ٱٍ ثٽٚوٵز هٌځز وٖ ىثس ٩ىثً وٖ ىثس ٩ُخ  
   
څج ثٽقٺڀ دڄ ځىًّ عچج َقًُ دڄ فڂنَر ٩نڄ ّنپُڂجڃ دنڄ هثوه ثٽننىٖڅٍ      أمذٌ[  0400]  

أڃ ًّنىٻ ثهلل  ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ أدٍ دٺٌ دڄ ځقڂو دڄ ٩ڂٌو دڄ فَٿ ٩ڄ أدُنه ٩نڄ ؽنوڇ    
ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹضخ إٽً أهټ ثٽُڂڄ ځ٨ ٩ڂٌو دڄ فَٿ دْڀ ثهلل ثٽٌفڂڄ ثٽٌفُڀ ځنڄ  

ٹننٗٻ وڅ٪ننُڀ دننڄ ٩ذننو ٹننٗٻ ٱننٍ ځقڂننو ثٽچذننٍ إٽننً ٕننٌفذُټ دننڄ ٹننٗٻ وثٽقننجًط دننڄ ٩ذننو  
أًد٪ُڄ ٕجر إٽً أڃ صذپ٬ ٩ٌَٖڄ وځجةز ٱئىث ٍثهس ٩پنً ٩ٖنٌَڄ وځجةنز ٱٲُهنج ٕنجصجڃ إٽنً       
 أڃ صذپ٬ ځجةضُڄ ٱئىث ٍثهس وثفور ٱٲُهج إٽً أڃ صذپ٬ عٗط ځجةز ٱڂج ٍثه ٱٲٍ ٹټ ځجةز ٕجر 

   
ڄ أدنٍ دٺنٌ دنڄ    فوعچج دٌٖ دڄ ثٽقٺڀ عچج ٩ذو ثٽٌٍثٳ ثڅج ځ٪ڂٌ ٩ڄ ٩ذنو ثهلل دن  [  0400]  

ثڃ ثٽچذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٹضنخ ٽنه ٹضجدنج       ځقڂو دڄ ٩ڂٌو دڄ فَٿ ٩ڄ أدُه ٩ڄ ؽوڇ 
 ٱيٹٌ څقىڇ  

   
 دجح ٍٹجر ثٽذٶٌ 

   
فننوعچج َ٪پننً دننڄ ٩ذُننو عچننج ث٩ْڂننٔ ٩ننڄ ٕننٶُٴ ٩ننڄ ځْننٌوٳ وث٩ْڂننٔ ٩ننڄ  [  0401]  

ٱنأځٌڅٍ ثڃ آمني    د٪غچٍ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ إٽنً ثٽنُڂڄ    إدٌثهُڀ ٵجٖ ٵجٻ ځ٪جى 
 ځڄ ٹټ أًد٪ُڄ دٶٌر ځْچز وځڄ ٹټ عٗعُڄ صذُ٪ج أو صذُ٪ز  

   
أمذٌڅج ٩جٙڀ دڄ َىّٰ عچج أدى دٺنٌ دنڄ ٩ُنجٓ ٩نڄ ٩جٙنڀ ٩نڄ أدنٍ وثةنټ         [  0402]  

د٪غچٍ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ إٽنً ثٽنُڂڄ ٱنأځٌڅٍ ثڃ      ٩ڄ ځٌْوٳ ٩ڄ ځ٪جى ٵجٻ 
 أًد٪ُڄ دٶٌر ځْچز  آمي ځڄ ثٽذٶٌ ځڄ عٗعُڄ صذُ٪ج فىٽُج وځڄ 

   
 دچقىڇ  فوعچج أفڂو دڄ َىڅِ ٩ڄ أدٍ دٺٌ دڄ ٩ُجٓ [  0403]  
   

 دجح ٍٹجر ثٔدټ  
   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ عچج ٩ذجه دڄ ثٽ٪ىثٿ وإدٌثهُڀ دڄ ٙنوٱز ٩نڄ ّنٲُجڃ    [  0404]  

أڃ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٹضننخ  دننڄ فْننُڄ ٩ننڄ ثٽَهننٌٌ ٩ننڄ ّننجٽڀ ٩ننڄ دننڄ ٩ڂننٌ   
صنٌػ إٽً ٩ڂجٽه فضً ٵذٜ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱپڂنج ٵنذٜ أمنيهج أدنى       ثٽٚوٵز ٱپڀ 

دٺٌ ٱ٪ڂټ دهج ځڄ د٪وڇ ٱپڂج ٵذٜ دٺٌ أميهج ٩ڂٌ ٱ٪ڂټ دهنج ځنڄ د٪نوهڂج وٽٶنو ٵضنټ ٩ڂنٌ       
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وإڅهج ٽڂٶٌوڅز دْنُٲه أو دىٙنُضه وٹنجڃ ٱنٍ ٙنوٵز ثٔدنټ ٱنٍ ٹنټ مڂنِ ٕنجر إٽنً مڂنِ             
  ٛ إٽنً مڂنِ وعٗعنُڄ ٱنئڃ ٽنڀ صٺنڄ        و٩ٌَٖڄ ٱئىث دپٮش مڂْج و٩ٌَٖڄ ٱٲُهج دچنش ځننج

دچش ځنجٛ ٱجدڄ ٽذنىڃ ىٹنٌ ٱنئىث ٍثهس ٱٲُهنج دچنش ٽذنىڃ إٽنً مڂنِ أًد٪نُڄ ٱنئىث ٍثهس           
ٱٲُهج فٶز إٽً ّضُڄ ٱئىث ٍثهس ٱٲُهج ؽي٩ز إٽً مڂِ وّذ٪ُڄ ٱئىث ٍثهس ٱٲُهج دچضج ٽذنىڃ  

ڄ إٽً صْ٪ُڄ ٱئىث ٍثهس ٱٲُهج فٶضجڃ إٽنً ٩ٖنٌَڄ وځجةنز ٱنئىث ٍثهس ٱٲُهنج ٱنٍ ٹنټ مڂْنُ        
 فٶز وٱٍ ٹټ أًد٪ُڄ دچش ٽذىڃ  

   
فوعچج ځقڂو دڄ ٩ُُچز ٩ڄ أدنٍ إّنقجٳ ثٽٲنَثًٌ ٩نڄ ّنٲُجڃ دنڄ فْنُڄ ٩نڄ         [  0405]  

 څقىڇ  ثٽَهٌٌ ٩ڄ ّجٽڀ ٩ڄ دڄ ٩ڂٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   

 دجح ٱٍ ٍٹجر ثٽىًٳ 
   
ننىٖڅٍ  أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ځىًّ عچج َقًُ دڄ فڂنَر ٩نڄ ّنپُڂجڃ دنڄ هثوه ثٽ    [  0406]  

أڃ ًّنىٻ  فوعچٍ ثٽَهٌٌ ٩ڄ أدٍ دٺٌ دڄ ځقڂو دڄ ٩ڂٌو دڄ فنَٿ ٩نڄ أدُنه ٩نڄ ؽنوڇ      
ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹضخ ځ٨ ٩ڂٌو دڄ فَٿ إٽنً ٕنٌفذُټ دنڄ ٩ذنو ٹنٗٻ وثٽقنجًط       
دڄ ٩ذو ٹٗٻ وڅ٪ُڀ دڄ ٩ذو ٹٗٻ ثڃ ٱٍ ٹټ مڂِ أوًثٳ ځنڄ ثٽنىًٳ مڂْنز هًثهنڀ ٱڂنج      

 ِ ٱُڂج هوڃ مڂِ أوًثٳ ٍٕء ٍثه ٱٲٍ ٹټ أًد٪ُڄ هًهڂج هًهڀ وٽُ
   
أمذٌڅج ثٽڂ٪پً دڄ أّو عچج أدى ٩ىثڅز ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ٩ڄ ٩جٙنڀ دنڄ ٝنڂٌر    [  0407]  

٩ٲنىس ٩نڄ ٙنوٵز ثٽنُنټ وثٽٌٵُنٴ      ٩ڄ ٩پٍ ًٱ٪ه إٽنً ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ       
هجصىث ٙوٵز ثٽٌٵز ځڄ ٹټ أًد٪ُڄ هًهڂج هًهڀ وٽُِ ٱٍ صْ٪ُڄ وځجةنز ٕنٍء فضنً صذپن٬     

 ځجةضُڄ  
   

 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ثٽٲٌٳ دُڄ ثٽڂؾضڂ٨ وثٽؾڂ٨ دُڄ ثٽڂٲضٌٳ  
   
أمذٌڅج ثّْىه دڄ ٩جځٌ عچج ٌَٕٸ ٩ڄ ٩غڂجڃ ثٽغٶٲنٍ ٩نڄ دنڄ أدنٍ ٽُپنً هنى       [  0411]  

أصجڅننج ځٚننوٳ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٱأمننيس دُننوڇ  ثٽٺچننوٌ ٩ننڄ ّننىَو دننڄ ٭ٲپننز ٵننجٻ 
 ؾضڂ٨ مُٖز ثٽٚوٵز ٱٶٌأس ٱٍ ٩هوڇ ثڃ ٖ َؾڂ٨ دُڄ ځٲضٌٳ وٖ َٲٌٳ دُڄ ځ

   
 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ أمي ثٽٚوٵز ځڄ ٹٌثةڀ أځىثٻ ثٽچجُ 

   
أمذٌڅنج أدننى ٩جٙننڀ ٩ننڄ ٍٹٌَننج ٩ننڄ َقُننً دننڄ ٩ذننو ثهلل دننڄ ٙننُٲٍ ٩ننڄ أدننٍ  [  0410]  

ثڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٽڂنج د٪نظ ځ٪نجىث إٽنً         ځ٪ذو ځىٽً دڄ ٩ذجُ ٩ڄ دڄ ٩ذجُ 
 ثٽُڂڄ ٵجٻ إَجٷ وٹٌثةڀ أځىثٽهڀ 
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  صؾخ ٱُه ثٽٚوٵز ځڄ ثٽقُىثڃ دجح ځجٖ
   
فوعچج هجٕڀ دڄ ثٽٶجّڀ عچج ٕن٪ذز ٵنجٻ ٩ذنو ثهلل دنڄ هَچنجً أمذٌڅنٍ ٵنجٻ ّنڂ٪ش         [  0410]  

ّپُڂجڃ دڄ َْجً َقوط ٩ڄ ٩ٌثٷ دنڄ ځجٽنٸ ٩نڄ أدنٍ هٌَنٌر ٩نڄ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه          
 ٽُِ ٩پً ٱٌُ ثٽڂْپڀ وٖ ٩پً ٭ٗځه ٙوٵز وّپڀ 

   
 ثٽقذىح وثٽىًٳ وثٽيهخ  دجح ځج ٖ َؾخ ٱُه ثٽٚوٵز ځڄ

   
فوعچج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ َقًُ ٩ڄ أدُنه ٩نڄ أدنٍ    [  0411]  

ٽنُِ ٱُڂنج هوڃ مڂْنز أوّنٴ ٙنوٵز      ّ٪ُو ثٽنوًٌ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ     
وٖ ٱُڂج هوڃ مڂِ أوثٳ ٙوٵز وٖ ٱُڂنج هوڃ مڂنِ ىوه ٙنوٵز ٵنجٻ أدنى ځقڂنو ثٽىّنٴ        

ٽٚننج٧ ٙنچىثڃ وڅٚننٰ ٱنٍ ٵننىٻ أهنټ ثٽقؾننجٍ وأًد٪نز أځچننجء ٵنىٻ أهننټ      ّنضىڃ ٙنج٩ج وث  
 ثٽ٪ٌثٳ 

   
فننوعچج ځقڂننو دننڄ َىّننٰ ٩ننڄ ّننٲُجڃ ٩ننڄ إّننڂج٩ُټ دننڄ أځُننز ٩ننڄ ځقڂننو دننڄ  [  0412]  

َقًُ دڄ فذجڃ ٩ڄ َقًُ دڄ ٩ڂجًر ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو ثٽنوًٌ ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل 
ٖ       ٩پُنه وّنپڀ     صڂنٌ وٖ ٱُڂنج هوڃ مڂنِ    ٽنُِ ٱُڂنج هوڃ مڂْنز أوّنٴ ٙنوٵز ځنڄ فنخ و

 أوثٳ ٙوٵز وٖ ٱُڂج هوڃ مڂِ ىوه ٙوٵز 
   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ځىًّ عچج َقًُ دڄ فڂنَر ٩نڄ ّنپُڂجڃ دنڄ هثوه ثٽننىٖڅٍ      [  0413]  

أڃ ًّنىٻ  فوعچٍ ثٽَهٌٌ ٩ڄ أدٍ دٺٌ دڄ ځقڂو دڄ ٩ڂٌو دڄ فنَٿ ٩نڄ أدُنه ٩نڄ ؽنوڇ      
ٌفذُټ دنڄ ٩ذنو ٹنٗٻ وثٽقنجًط     ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٹضخ ځ٨ ٩ڂٌو دڄ فَٿ إٽنً ٕن  

دڄ ٩ذو ٹٗٻ وڅ٪ُڀ دڄ ٩ذو ٹنٗٻ ثڃ ٱنٍ ٹنټ مڂنِ أوثٳ ځنڄ ثٽنىًٳ مڂْنز هًثهنڀ ٱڂنج          
 ٍثه ٱٲٍ ٹټ أًد٪ُڄ هًهڂج هًهڀ وٽُِ ٱُڂج هوڃ مڂِ أوثٳ ٍٕء 

   
 دجح ٱٍ ص٪ؾُټ ثٽَٹجر 

   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ځچٚىً عچج إّڂج٩ُټ دڄ ٍٹٌَج ٩ڄ ثٽقؾنجػ دنڄ هَچنجً ٩نڄ     [  0414]  

ثڃ ثٽ٪ذنجُ ّنأٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه      ثٽقٺڀ دڄ ٩ضذز ٩ڄ فؾُز دڄ ٩وٌ ٩ڄ ٩پٍ 
وّپڀ ٩ڄ ص٪ؾُټ ٙوٵز ٵذټ أڃ صقټ ٱٌم٘ ٱٍ ىٽٸ ٵجٻ أدى ځقڂو آمي ده وٖ أًي ٱنٍ  

 ص٪ؾُټ ثٽَٹجر دأّج 
   

 دجح ځج َؾخ ٱٍ ځجٻ ّىي ثٽَٹجر 
   
ڄ ٩نجځٌ ٩نڄ ٱج١ڂنز    أمذٌڅج ځقڂو دنڄ ثٽ٢ٲُنټ عچنج ٕنٌَٸ ٩نڄ أدنٍ فڂنَر ٩ن        [  0415]  



   

 

 

 

Page 247 of 254 

 

ل سنن الدارمي
ّ

 النجلد األو

إڃ ٱنٍ أځنىثٽٺڀ فٶنج ّنىي     دچش ٵُِ ٵجٽش ّڂ٪ش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٶنىٻ    
 ثٽَٹجر 

   
 دجح ٱُڂڄ َضٚوٳ ٩پً ٭چٍ  

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ عچج إٌّثةُټ عچنج أدنى ثٽؾىٌََنز ثٽؾٌځنٍ أڃ ځ٪نڄ دنڄ       [  0416]  

وأدننٍ وؽننوٌ وم٢ننخ ٩پننٍ  دجَ٪ننش ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ أڅننجَََننو فوعننه ٵننجٻ 
ٱأڅٺقچٍ ومجٙڂش إٽُه وٹجڃ أدٍ َََو أمٌػ هڅجڅٌُ َضٚوٳ دهج ٱىٝ٪هج ٩چو ًؽټ ٱٍ 
ثٽڂْؾو ٱؾتش ٱأميصهج ٱأصُضه دهج ٱٶجٻ وثهلل ځنج إَنجٷ أًهس دهنج ٱنجٙنڂضه إٽنً ًّنىٻ ثهلل       

 ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱٶجٻ ٽٸ ځج څىَش َج َََو وٽٸ َج ځ٪ڄ ځج أميس  
   

 ٽٚوٵز دجح ځڄ صقټ ٽه ث
   
أمذٌڅننج ځقڂننو دننڄ َىّننٰ وأدننى څ٪ننُڀ ٩ننڄ ّننٲُجڃ ٩ننڄ ّنن٪و دننڄ إدننٌثهُڀ ٩ننڄ  [  0417]  

ٖ صقنټ  ًَقجڃ دڄ َََو ٩ڄ ٩ذو ثهلل دڄ ٩ڂٌو ٵجٻ ٵجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ     
 ثٽٚوٵز ٽٮچٍ وٖ ٽيٌ ځٌر ّىٌ ٵجٻ أدى ځقڂو َ٪چٍ ٵىٌ  

   
ُڀ دنڄ ؽذُنٌ ٩نڄ ځقڂنو دنڄ ٩ذنو       أمذٌڅج َََو دنڄ هنجًوڃ أڃ ٕنٌَٸ ٩نڄ فٺن     [  0421]  

ځنڄ ّنأٻ ٩نڄ    ثٽٌفڂڄ دڄ َََو أدُه ٩ڄ ٩ذو ثهلل ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
٥هٌ ٭چٍ ؽنجء َنىٿ ثٽٶُجځنز وٱنٍ وؽهنه مڂنىٓ أو ٹنووؿ أو منووٓ ٵُنټ َنج ًّنىٻ ثهلل            

 وځج ثٽٮچٍ ٵجٻ مڂْىڃ هًهڂج أو ٵُڂضهج ځڄ ثٽيهخ 
   
دنڄ َىّنٰ ٩نڄ ّنٲُجڃ ٩نڄ فٺنُڀ دنڄ ؽذُنٌ ٩نڄ           أمذٌڅج أدى ٩جٙنڀ وځقڂنو  [  0420]  

 دچقىڇ  ځقڂو دڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ ٩ڄ أدُه ٩ڄ ٩ذو ثهلل ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   

 دجح ثٽٚوٵز ٖ صقټ ٽپچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ وٖ ْهټ دُضه  
   
أمذٌڅننج هجٕننڀ دننڄ ثٽٶجّننڀ عچننج ٕنن٪ذز أمذٌڅننٍ ځقڂننو دننڄ ٍَننجه ٵننجٻ ّننڂ٪ش أدننج  [  0420]  

أمي ثٽقْڄ صڂٌر ځڄ صڂٌ ثٽٚوٵز ٱؾ٪پهج ٱنٍ ٱُنه ٱٶنجٻ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه       جٻ هٌٌَر ٵ
 وّپڀ ٹل ٹل أٽٶهج أځج ٕ٪ٌس أڅج ٖ څأٹټ ثٽٚوٵز 

   
أمذٌڅج ثّْىه دڄ ٩جځٌ عچج ٍهُنٌ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ٩ُْنً ٩نڄ ٩ُْنً ٩نڄ         [  0421]  

ُنه وّنپڀ و٩چنوڇ    ٹچش ٩چو ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پ  ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ أدٍ ٽُپً ٩ڄ أدٍ ٽُپً ٵجٻ 
ثٽقْڄ دڄ ٩پٍ ٱأمي صڂٌر ځڄ صڂٌ ثٽٚوٵز ٱأڅض٩َهج ځچه وٵجٻ أځج ٩پڂش أڅه ٖ صقنټ ٽچنج   

 ثٽٚوٵز 
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 دجح ثٽضٖوَو ٩پً ځڄ َْأٻ وهى ٭چٍ  

   
أمذٌڅج ّ٪ُو دڄ ځچٚىً عچج ّٲُجڃ دڄ ٩ُُچز ٩ڄ ٩ڂٌو دڄ هَچجً ٩ڄ وهنخ  [  0422]  

ٖ صپقٲنىث دنٍ ٱنٍ     ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ  دڄ ځچذه ٩ڄ أمُه ٩ڄ ځ٪جوَز ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل
 ثٽڂْأٽز ٱىثهلل ٖ َْأٽچٍ أفو ُٕتج ٱأ٢٩ُه وأڅج ٹجًڇ ٱُذجًٷ ٽه ٱُه 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ ٩ذو ثهلل ثٽٌٵجٍٕ عچج َََو هى دڄ ًٍَن٨ څنج ّن٪ُو ٩نڄ ٵضنجهر      [  0423]  

هلل ٩ڄ ّجٽڀ دڄ أدٍ ثٽؾ٪و ٩ڄ ځ٪وثڃ دڄ أدٍ ١پقز ٩نڄ عىدنجڃ ځنىٽً ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ث     
ځڄ ّأٻ ثٽچجُ ځْأٽز وهى ٩چهج ٭چنٍ  ٩پُه وّپڀ أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 

 ٹجڅش ُٕچج ٱٍ وؽهه  
   

 دجح ٱٍ ثّٖض٪ٲجٯ ٩ڄ ثٽڂْأٽز 
   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذجًٷ عچج ځجٽٸ ٩ڄ دڄ ٕهجح ٩ڄ ٢٩جء دڄ َََنو ثٽپُغنٍ   [  0424]  

ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ   أڃ څجّننج ځننڄ ثْڅٚننجً ّننأٽىث ٩ننڄ أدننٍ ّنن٪ُو ثٽنننوًٌ  
ٱأ٢٩ننجهڀ عننڀ ّننأٽىث ٱأ٢٩ننجهڀ فضننً إىث څٲنني ځننج ٩چننوڇ ٱٶننجٻ ځننج َٺننىڃ ٩چننوٌ ځننڄ مُننٌ ٱپننڄ  
أهمٌڇ ٩چٺڀ وځڄ َْنض٪ٲٰ َ٪ٲنه ثهلل وځنڄ َْنضٮڄ َٮچنه ثهلل وځنڄ َضٚنذٌ َٚنذٌڇ ثهلل وځنج          

 أ٢٩ٍ أفو ٢٩جء هى مٌُ وأو٨ّ ځڄ ثٽٚذٌ 
   

 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ًه ثٽهوَز 
   
أمذٌڅج ٩ذو ثهلل دڄ ٙجٽـ ٵجٻ فوعچٍ ثٽپُظ فوعچٍ َىڅِ ٩ڄ دڄ ٕهجح ٩نڄ  [  0425]  

ٹنجڃ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه     ّجٽڀ أڅه ٵجٻ ٵجٻ ٩ذو ثهلل ّڂ٪ش ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح َٶنىٻ  
وّپڀ َ٪٢ُچٍ ثٽ٪٢جء ٱأٵىٻ أ٢٩ه ځڄ هى أٱٶٌ أٽُه ځچٍ ٱٶجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه    

جٻ وأڅش ٭ٌُ ځٌٖٯ وٖ ّجةټ ٱننيڇ وځنج ٖ ٱنٗ صضذ٪نه     وّپڀ ميڇ ځج آصجٷ ثهلل ځڄ هيث ثٽڂ
 څٲْٸ  

   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ څجٱ٨ ٩ڄ ٕ٪ُخ دڄ أدٍ فڂَر ٩ڄ ثٽَهٌٌ فوعچٍ ثٽْنجةخ  [  0426]  

دننڄ َََننو أڃ فى٢َننخ دننڄ ٩ذننو ثٽ٪ننَي أمذننٌڇ أڃ ٩ذننو ثهلل دننڄ ثٽْنن٪وٌ أمذننٌڇ ٩ننڄ ٩ڂننٌ    
 دچقىڇ  

   
ٌ ٩ڄ دٌْ دڄ ّ٪ُو ٩ڄ دڄ ثٽْن٪وٌ ٵنجٻ   أمذٌڅج أدى ثٽىٽُو عچج ثٽپُظ ٩ڄ دٺُ[  0427]  

 ثّض٪ڂپچٍ ٩ڂٌ ٱيٹٌ څقىث ځچه  
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 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ثٽڂْأٽز 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ ثْوٍث٩ٍ ٩ڄ دڄ ٕهجح ٩ڄ ّ٪ُو دڄ ثٽڂُْخ [  0431]  

ّأٽش ثٽچذٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٱأ٢٩نجڅٍ عنڀ      و٩ٌور دڄ ثٽَدٌُ أڃ فٺُڀ دڄ فَثٿ ٵجٻ 
أٽضه ٱأ٢٩جڅٍ عڀ ّأٽضه ٱٶجٻ َج فٺنُڀ أڃ هنيث ثٽڂنجٻ مٞنٌ فپنى ٱڂنڄ       ّأٽضه ٱأ٢٩جڅٍ عڀ ّ

أميڇ دْنجور څٲِ دىًٷ ٽه ٱُه وځڄ أميڇ دئٌٕثٯ څٲِ ٽڀ َذجًٷ ٱُه وٹجڃ ٹجٽيٌ َأٹنټ  
 وٖ َٖذ٨  

   
 دجح ځڄ َْضقخ ٽپٌؽټ ثٽٚوٵز 

   
أمذٌڅننج ٩ذننو ثهلل دننڄ ٙننجٽـ فننوعچٍ ثٽپُننظ فننوعچٍ هٖننجٿ دننڄ ٩ننٌور ٩ننڄ أدننٍ  [  0430]  

مٌُ ثٽٚوٵز ځنج صٚنوٳ دنه ٩نڄ     ر ٵجٻ ّڂ٪ش ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َٶىٻ هٌٌَ
 ٥هٌ ٭چً وٽُذوأ أفوٹڀ دڂڄ َ٪ىٻ  

   
 دجح ٱٍ ٱٞټ ثٽُو ثٽ٪پُج 

   
أمذٌڅج ّپُڂجڃ دڄ فٌح عچج فڂجه دڄ ٍَو ٩ڄ أَىح ٩ڄ څنجٱ٨ ٩نڄ دنڄ ٩ڂنٌ     [  0430]  

ُنج مُنٌ ځنڄ ثٽُنو ثٽْنٲپً ٵنجٻ       ثٽُنو ثٽ٪پ ٵجٻ ّڂ٪ش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٶنىٻ      
 وثٽُو ثٽ٪پُج َو ثٽڂ٪٢ٍ وثٽُو ثٽْٲپً َو ثٽْجةټ 

   
فوعچج أدى څ٪ُڀ عچج ٩ڂٌو دڄ ٩غڂجڃ ٵجٻ ّڂ٪ش ځىّنً دنڄ ١پقنز َنيٹٌ ٩نڄ      [  0431]  

مُنٌ ثٽٚنوٵز ٩نڄ ٥هنٌ ٭چنً      فٺُڀ دڄ فنَثٿ ٵنجٻ ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ        
 وأ دڂڄ ص٪ىٻ  وثٽُو ثٽ٪پُج مٌُ ځڄ ثٽُو ثٽْٲپً وأد

   
 دجح أٌ ثٽٚوٵز أٱٞټ 

   
أمذٌڅج أدنى ثٽىٽُنو ثٽ٢ُجٽْنٍ عچنج ٕن٪ذز ٵنجٻ ّنپُڂجڃ أمذٌڅنٍ ٵنجٻ ّنڂ٪ش أدنج            [  0432]  

وثةټ َقوط ٩ڄ ٩ڂنٌو دنڄ ثٽقنجًط ٩نڄ ٍَچنخ ثځنٌأر ٩ذنو ثهلل أڅهنج ٵجٽنش أڃ ًّنىٻ ثهلل           
ثهلل مٲُنٰ  َج ځ٪ٌٖ ثٽچْجء صٚنوٵڄ وٽنى ځنڄ فپنُٺڄ وٹنجڃ ٩ذنو       ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 

ىثس ثٽُننو ٱؾتننش إٽننً ًّننىٻ ثهلل ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ أّننأٽه ٱىثٱٶننش ٍَچننخ ثځننٌأر ځننڄ     
ثْڅٚجً صْأٻ ٩ڂج أّأٻ ٩چه ٱٶپش ٽنذٗٻ ّنټ ٽنٍ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ أَنڄ         
أٝنن٨ ٙننوٵضٍ ٩پننً ٩ذننو ثهلل أوٱننً ٵٌثدضننٍ ٱْننأٻ ثٽچذننٍ ٙننپً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ ٱٶننجٻ أٌ     

 ثهلل ٱٶجٻ ٽهج أؽٌثڃ أؽٌ ثٽٶٌثدز وأؽٌ ثٽٚوٵز ثٽََجڅخ ٱٶجٻ ثځٌأر ٩ذو 
   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذنجًٷ عچنج ځجٽنٸ ٩نڄ إّنقجٳ دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ أدنٍ ١پقنز           [  0433]  
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ٹجڃ أدى ١پقز أٹغٌ أڅٚجًٌ دجٽڂوَچنز ځنجٖ دننٗ وٹجڅنش أفنخ أځىثٽنه أٽُنه        ٩ڄ أڅِ ٵجٻ 
ُنه وّنپڀ َنومپهج وَٖنٌح     دٌُفجء وٹجڅش ځْضٶذپز ثٽڂْؾو وٹجڃ َ٪چنٍ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پ   

ځڄ ځجةهج ١ُخ ٱٶجٻ أڅِ ٱپڂج أڅَٽش هيڇ ثَِز   ٽڄ صچجٽىث ثٽذٌ فضً صچٲٶىث ځڂنج صقذنىڃ آل    
ٵجٻ أڃ أفخ أځىثٽٍ أٽنٍ دٌُفنجء وأڅهنج ٙنوٵز أًؽنى دٌهنج وىمٌهنج ٩چنو ثهلل ٱٞن٪هج َنج           
ًّىٻ ثهلل فُظ ٕتش ٱٶجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ دنل ىٽنٸ ځنجٻ ًثدنـ أو ًثةنـ       
وٵو ّڂ٪ش ځج ٵپش وأڅٍ أًي أڃ صؾ٪په ٱٍ ثْٵٌدُڄ ٱٶجٻ أدى ١پقنز أٱ٪نټ َنج ًّنىٻ ثهلل     

 ٱٶْڂه أدى ١پقز ٱٍ ٵٌثدز دچٍ ٩ڂه 
   

 دجح ثٽقظ ٩پً ثٽٚوٵز 
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ دٖجً عچج ځ٪جى دڄ هٖجٿ عچج أدٍ ٩نڄ ٵضنجهر ٩نڄ ثٽقْنڄ ٩نڄ      [  0434]  

ج ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ     ځنج م٢ذچن  هُجػ دڄ ٩ڂٌثڃ ٩ڄ ٩ڂٌثڃ دڄ فُٚڄ ٵجٻ 
 إٖ أځٌڅج ٱُهج دجٽٚوٵز وڅهجڅج ٩ڄ ثٽڂغپز 

   
أمذٌڅج أدنى ثٽىٽُنو ثٽ٢ُجٽْنٍ عچنج ٕن٪ذز أمذٌڅنٍ ٩ڂنٌو دنڄ ځنٌر ٵنجٻ ّنڂ٪ش            [  0435]  

ثصٶنىث ثٽچنجً وٽنى دٖنٴ صڂنٌر      مُغڂز ٩ڄ ٩وٌ دڄ فجصڀ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٵجٻ 
 ٱأڃ ٽڀ صؾووث ٱذٺپڂز ١ُذز  

   
 دجح ثٽچهٍ ٩ڄ ثٽٚوٵز دؾڂ٨ُ ځج ٩چو ثٽٌؽټ  

   
أمذٌڅننج ٩ذننو ثٽننٌفڂڄ دننڄ إدننٌثهُڀ ثٽوځٖننٶٍ هفننُڀ عچننج ّنن٪ُو دننڄ ځْننپڂز ٩ننڄ   [  0436]  

أڅنه ٽڂنج   إّڂج٩ُټ دڄ أځُز ٩ڄ ثٽَهٌٌ ٩ڄ ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ أدٍ ٽذجدز أڃ أدنج ٽذجدنز أمذنٌڇ    
صنىدضٍ أڃ أهؾنٌ   ًًٝ ٩چه ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ َنج ًّنىٻ ثهلل إڃ ځنڄ         

هثً ٵىځٍ وأّجٹچٸ وأڅنپ٨ ځڄ ځجٽٍ ٙوٵز هلل وٽٌّىٽه ٱٶجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه    
 وّپڀ َؾَا ٩چٸ ثٽغپظ 

   
أمذٌڅج َ٪پً وأفڂو دڄ مجٽو ٩ڄ ځقڂو دڄ إّقجٳ ٩نڄ ٩جٙنڀ دنڄ ٩ڂنٌ دنڄ      [  0437]  

 ٙنپً ثهلل  دُچڂنج څقنڄ ٩چنو ًّنىٻ ثهلل    ٵضجهر ٩ڄ ځقڂىه دڄ ٽذُو ٩ڄ ؽجدٌ دڄ ٩ذو ثهلل ٵنجٻ  
٩پُه وّپڀ إى ؽجءڇ ًؽټ دڂغټ ثٽذُٞز ځڄ ىهخ أٙنجدهج ٱنٍ د٪نٜ ثٽڂٮنجٌٍ ٱٶنجٻ أفڂنو       
ٱٍ د٪ٜ ثٽڂ٪جهڃ وهى ثٽٚىثح ٱٶجٻ َنج ًّنىٻ ثهلل منيهج ځچنٍ ٙنوٵز ٱنىثهلل ځنجٽٍ ځنجٻ         
٭ٌُهج ٱأ٩ٌٛ ٩چه عڀ ؽجءڇ ٩ڄ ًٹچه ثٌَْْ ٱٶجٻ ځغټ ىٽٸ عڀ ؽجءڇ ځڄ دُڄ َوَنه ٱٶنجٻ   

ځٮٞذج ٱقيٱه دهج فيٱج ٽنى أٙنجده ْوؽ٪نه أو ٩ٶنٌڇ عنڀ ٵنجٻ َ٪ڂنټ        ځغټ ىٽٸ عڀ ٵجٻ هجصهج 
أفوٹڀ إٽً ځجٽه ٖ َڂپٸ ٭ٌُڇ ٱُضٚوٳ ده عڀ َٶ٪نو َضٺٲنٰ ثٽچنجُ إڅڂنج ثٽٚنوٵز ٩نڄ ٥هنٌ        
٭چً مي ثٽيٌ ٽٸ ٖ فجؽز ٽچج ده ٱأمي ثٽٌؽټ ځجٽه وىهخ ٵجٻ أدى ځقڂو ٹنجڃ ځجٽنٸ َٶنىٻ    

 ٽه إىث ؽ٪ټ ثٽٌؽټ ځجٽه ٱٍ ثٽڂْجٹُڄ َضٚوٳ دغپظ ځج
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 دجح ثٽٌؽټ َضٚوٳ دؾڂ٨ُ ځج ٩چوڇ 

   
أمذٌڅج أدى څ٪ُڀ عچنج هٖنجٿ دنڄ ّن٪و ٩نڄ ٍَنو دنڄ أّنپڀ ٩نڄ أدُنه ٵنجٻ ّنڂ٪ش             [  0441]  

أځٌڅج ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ أڃ څضٚوٳ ٱىثٱٴ ىٽنٸ ځنجٖ ٩چنوٌ ٱٶپنش     ٩ڂٌ ٵجٻ 
پً ثهلل ٩پُنه  ثٽُىٿ أّذٴ أدج دٺٌ إڃ ّنذٶضه َىځنج ٱؾتنش دچٚنٰ ځنجٽٍ ٱٶنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙن        

وّپڀ ځج أدٶُش ْهپٸ ٵپش ځغپه ٵجٻ ٱأصً أدى دٺٌ دٺټ ځج ٩چوڇ ٱٶجٻ َنج أدنج دٺنٌ ځنج أدٶُنش      
 ْهپٸ ٱٶجٻ أدٶُش ٽهڀ ثهلل وًّىٽه ٱٶپش ٖ أّجدٶٸ إٽً ٍٕء أدوث 

   
 دجح ٱٍ ٍٹجر ثٽٲ٢ٌ 

   
ٛ أمذٌڅج مجٽو دڄ ځنپو عچنج ځجٽنٸ ٩نڄ څنجٱ٨ ٩نڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ ٩ڂنٌ ٵنجٻ          [  0440]    ٱنٌ

ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٍٹجر ثٽٲ٢ٌ ځنڄ ًځٞنجڃ ٙنج٩ج ځنڄ صڂنٌ أو ٙنج٩ج ځنڄ        
ٕ٪ٌُ ٩پً ٹټ فٌ و٩ذو ىٹٌ أو أڅغً ځڄ ثٽڂْپڂُڄ ٵُنټ ْدنٍ ځقڂنو صٶنىٻ دنه ٵنجٻ ځجٽنٸ        

 ٹجڃ َٶىٻ ده  
   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ٩ذُو ثهلل ٩ڄ څجٱ٨ ٩ڄ دڄ ٩ڂنٌ ٵنجٻ   [  0440]  

ً ثهلل ٩پُننه وّننپڀ دَٹننجر ثٽٲ٢ننٌ ٩ننڄ ٹننټ ٙننٮٌُ وٹذُننٌ فننٌ و٩ذننو  أځٌڅننج ًّننىٻ ثهلل ٙننپ
 ٙج٩ج ځڄ ٕ٪ٌُ أو ٙج٩ج ځڄ صڂٌ ٵجٻ دڄ ٩ڂٌ ٱ٪و ٽه ثٽچجُ دڂوَڄ ځڄ دٌ  

   
فوعچج ٩غڂنجڃ دنڄ ٩ڂنٌ عچنج هثوه دنڄ ٵنُِ ٩نڄ ٩ُنجٛ دنڄ ٩ذنو ثهلل ٩نڄ أدنٍ             [  0441]  

ً      ّ٪ُو ثٽنوًٌ ٵجٻ  ثهلل ٩پُنه وّنپڀ    ٹچج څنٌػ ٍٹنجر ثٽٲ٢نٌ إىث ٹنجڃ ٱُچنج ًّنىٻ ثهلل ٙنپ
٩ڄ ٹټ ٙٮٌُ وٹذٌُ وځڂپىٷ ٙج٩ج ځڄ ١٪جٿ أو ٙنج٩ج ځنڄ صڂنٌ أو ٙنج٩ج ځنڄ ٕن٪ٌُ       
أو ٙج٩ج ځڄ أٵ٠ أو ٙج٩ج ځڄ ٍدُخ ٱپڀ ََٻ ىٽٸ ٹيٽٸ فضً ٵوٿ ٩پُچنج ځ٪جوَنز ثٽڂوَچنز    
فجؽج أو ځ٪ضڂٌث ٱٶجٻ أڅٍ أًي ځوَڄ ځڄ ّڂٌثء ثٽٖجٿ َ٪وٻ ٙج٩ج ځڄ ثٽضڂٌ ٱأمي ثٽچنجُ  

أځج أڅج ٱٗ أٍثٻ أمٌؽه ٹڂج ٹچش أمٌؽنه ٵنجٻ أدنى ځقڂنو أًي ٙنج٩ج       ديٽٸ ٵجٻ أدى ّ٪ُو
 ځڄ ٹټ ٍٕء 

   
فوعچج مجٽو دڄ ځنپو عچج ځجٽٸ ٩ڄ ٍَو دنڄ أّنپڀ ٩نڄ ٩ُنجٛ دنڄ ٩ذنو ثهلل دنڄ        [  0442]  

ٹچج څنٌػ ٍٹجر ثٽٲ٢ٌ ځڄ ًځٞنجڃ ٙنج٩ج   ّ٪و دڄ دٍ ٌّؿ ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو ثٽنوًٌ ٵجٻ 
 ٪ٌُ أو ٙج٩ج ځڄ ٍدُخ أو ٙج٩ج ځڄ أٵ٠ ځڄ ١٪جٿ أو ٙج٩ج ځڄ صڂٌ أو ٙج٩ج ځڄ ٕ

   
أمذٌڅج ٩ذُو ثهلل دڄ ځىًّ ٩ڄ ّٲُجڃ ٩ڄ ٍَو دڄ أّپڀ ٩ڄ ٩ُنجٛ دنڄ ٩ذنو    [  0443]  

 ٹچج څ٪٢ٍ ٩پً ٩هو ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱيٹٌ څقىڇ  ثهلل ٩ڄ أدٍ ّ٪ُو ٵجٻ 
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 دجح ٹٌثهُز أڃ َٺىڃ ثٽٌؽټ ٩ٖجًث 
   
چج ځقڂو دڄ إّقجٳ ٩ڄ ٍَنو دنڄ أدنٍ فذُنخ ٩نڄ ٩ذنو       أمذٌڅج أفڂو دڄ مجٽو ع[  0444]  

ثٽٌفڂڄ دڄ ٕڂجّز ٵجٻ ّڂ٪ش ٩ٶذنز دنڄ ٩نجځٌ َٶنىٻ ّنڂ٪ش ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه         
 ٖ َومټ ثٽؾچز ٙجفخ ځٺِ ٵجٻ أدى ځقڂو َ٪چٍ ٩ٖجًث وّپڀ 

   
 دجح ثٽ٪ٌٖ ٱڂج ّٶش ثٽْڂجء وٱُڂج صْٶٍ دجٽچٞـ 

   
دٺٌ ٩ڄ ٩جٙڀ ٩ڄ أدٍ وثةټ ٩ڄ ځْنٌوٳ  أمذٌڅج ٩جٙڀ دڄ َىّٰ عچج أدى [  0445]  

د٪غچٍ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ إٽً ثٽُڂڄ ٱأځٌڅٍ أڃ آمي ځڄ ثٽغڂجً ٩ڄ ځ٪جى ٵجٻ 
 ځج صْٶً د٪ٗ ثٽ٪ٌٖ وځج ّٶً دجٽْجڅُز ٱچٰٚ ثٽ٪ٌٖ 

   
 دجح ٱٍ ثٽٌٹجٍ 

   
أمذٌڅج مجٽو دڄ ځنپو عچج ځجٽٸ ٩نڄ دنڄ ٕنهجح ٩نڄ ّن٪ُو دنڄ ثٽڂْنُخ وأدنٍ         [  0446]  

ؽنٌؿ ثٽ٪ؾڂنجء ؽذنجً وثٽذتنٌ     ّپڂز ٩ڄ أدٍ هٌَنٌر ٩نڄ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ        
 ؽذجً وثٽڂ٪وڃ ؽذجً وٱٍ ثٽٌٹجٍ ثٽنڂِ  

   
 دجح ځج َهوي ٽ٪ڂجٻ ثٽٚوٵز ٽڂڄ هى 

   
أمذٌڅج أدى ثٽُڂجڃ ثٽقٺڀ دڄ څنجٱ٨ أڅنج ٕن٪ُخ ٩نڄ ثٽَهنٌٌ فنوعچٍ ٩نٌور دنڄ         [  0447]  

أڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ     ٽْنج٩وٌ أڅنه أمذنٌڇ    ثٽَدٌُ ٩ڄ أدٍ فڂُو ثْڅٚجًٌ عنڀ ث 
أّض٪ڂټ ٩جځٗ ٩پً ثٽٚوٵز ٱؾنجءڇ ثٽ٪جځنټ فنُڄ ٱن٫ٌ ځنڄ ٩ڂپنه ٱٶنجٻ َنج ًّنىٻ ثهلل هنيث           
ثٽيٌ ٽٺڀ وهيث أهوٌ ٽٍ ٱٶجٻ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٱهٗ ٵ٪وس ٱٍ دُش أدُنٸ وأځنٸ   

د٪و ثٽٚٗر ٩پنً ثٽڂچذنٌ    ٱچ٦ٌس أَهوي ٽٸ أٿ ٖ عڀ ٵجٻ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ ٩ُٖز
ٱضٖهو وأعچً ٩پً ثهلل دڂج هى أهپه عڀ ٵنجٻ أځنج د٪نو ځنج دنجٻ ثٽ٪جځنټ څْنض٪ڂپه ٱُأصُچنج ٱُٶنىٻ          
هيث ځڄ ٩ڂپٺنڀ وهنيث أهنوٌ ٽنٍ ٱهنٗ ٵ٪نو ٱنٍ دُنش أدُنه وأځنه ٱُچ٦نٌ هنټ َهنوي ٽنه أٿ ٖ               

ه أڃ ٹنجڃ  وثٽيٌ څٲٍْ دُوڇ ٖ َٮټ أفوٹڀ ځچهج ُٕتج إٖ ؽجء ده َىٿ ثٽٶجځز َقڂپه ٩پً ٩چٶ
د٪ٌُث ؽجء ده ٽه ً٭جء وإڃ ٹجڅش دٶٌر ؽجء دهج ٽهنج منىثً وأڃ ٹجڅنش ٕنجر ؽنجء دهنج صُ٪نٌ        
ٱٶو دپٮش ٵجٻ أدى فڂُو عڀ ًٱ٨ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ َوَه فضنً إڅنج ٽچچ٦نٌ إٽنً     
٩ٲٌر أد٢ُه ٵجٻ أدى فڂُو وٵنو ّنڂ٨ ىٽنٸ ځ٪نٍ ځنڄ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٍَنو دنڄ            

 عجدش ٱْپىڇ 
   

 دجح ٽٌُؽ٨ ثٽڂٚوٳ ٩چٺڀ وهى ًثٛ 
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أمذٌڅج ٩ڂٌو دڄ ٩ىڃ ثڅنج هٖنُڀ ٩نڄ هثوه وځؾجٽنو ٩نڄ ثٽٖن٪ذٍ ٩نڄ ؽٌَنٌ         [  0451]  
إىث ؽجءٹڀ ثٽڂٚنوٳ ٱنٗ َٚنوًڃ ٩نچٺڀ إٖ وهنى      ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 

 ًثٛ 
   
ٍ هچنو ٩نڄ   فوعچٍ ځقڂو دڄ ٩ُُچز ٩ڄ أدٍ إّقجٳ ثٽٲَثًٌ ٩نڄ هثوه دنڄ أدن   [  0450]  

 څقىڇ  ٩جځٌ ٩ڄ ؽٌٌَ ٩ڄ ثٽچذٍ ٙپً ثهلل ٩پُه وّپڀ 
   

 دجح ٹٌثهُز ًه ثٽْجةټ دٮٌُ ٍٕء 
   
أمذٌڅج ثٽقٺڀ دڄ ثٽڂذنجًٷ أڅنج ځجٽنٸ ٩نڄ ٍَنو دنڄ أّنپڀ ٩نڄ ٩ڂنٌو دنڄ ځ٪نجى            [  0450]  

َنج څْنجء   ثْٕهپٍ ٩نڄ ؽوصنه َٶنجٻ ٽهنج فنىثء ٵجٽنش ٵنجٻ ًّنىٻ ثهلل ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ            
 قٶٌڃ إفوثٹڄ ٽؾجًصهج وٽى ٹٌث٧ ٕجر ځقٌٳ  ثٽڂْپڂجس ٖ ص

   
 دجح ځڄ أّپڀ ٩پً ٍٕء 

   
أمذٌڅج أدى څ٪نُڀ عچنج أدنجڃ دنڄ ٩ذنو ثهلل ثٽذؾپنٍ عچنج ٩غڂنجڃ دنڄ أدنٍ فنجٍٿ ٩نڄ             [  0451]  

أميس ٩ڂز ثٽڂٮٌُر دڄ ٕ٪ذز ٱٶوځش ٩پً ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه ٙنٌ دڄ ثٽ٪ُپز ٵجٻ 
ىٿ إىث أّنپڂىث أفنٌٍوث أځنىثٽهڀ وهځنجةهڀ ٱأهٱ٪هنج      وّپڀ ٱْأٻ ثٽچذنٍ ٱٶنجٻ َنج ٙننٌ أڃ ثٽٶن     

إٽُهڀ وٹجڃ ځجء ٽذچٍ ّپُڀ ٱأّپڂىث ٱْأٽىڇ ىٽٸ ٱو٩جڅٍ ٱٶجٻ َج ٙنٌ إڃ ثٽٶىٿ إىث أّنپڂىث  
 أفٌٍوث أځىثٽهڀ وهځجةهڀ ٱأهٱ٪هج إٽُهڀ ٱوٱ٪ش 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّنٰ عچنج أدنجڃ دنڄ ٩ذنو ثهلل فنوعچٍ ٩غڂنجڃ دنڄ أدنٍ فنجٍٿ           [  0452]  

 أ١ىٻ ځڄ فوَظ أدٍ څ٪ُڀ  ه ٩ڄ ؽوڇ ٙنٌ ٩ڄ أدُ
   

 دجح ٱٍ ٱٞټ ثٽٚوٵز 
   
أمذٌڅنج ّنن٪ُو دننڄ ثٽڂٮُننٌر ٩نڄ ٩ُْننً دننڄ َىّننٰ ٩نڄ َقُننً دننڄ ّنن٪ُو ٩ننڄ    [  0453]  

ځنج صٚنوٳ أځنٌو    ّ٪ُو دڄ َْجً ٩ڄ أدٍ هٌٌَر ٵجٻ ٵجٻ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ  
ُڄ َٞن٪هج ٱنٍ ٹنٰ ثٽنٌفڂڄ     دٚوٵز ځڄ ٹْخ ١ُخ وٖ َٶذټ ثهلل إٖ ١ُذج إٖ وٝن٪هج فن  

 وأڃ ثهلل ٽٌُدٍ ْفوٹڀ ثٽضڂٌر ٹڂج ٌَدٍ أفوٹڀ ٱپىڇ أو ٱُٚپز فضً صٺىڃ ځغټ أفو 
   
فوعچج أدى ثٽٌد٨ُ ثٽَهٌثڅٍ عچج إّڂج٩ُټ دڄ ؽ٪ٲنٌ ٩نڄ ثٽ٪نٗء ٩نڄ أدُنه ٩نڄ       [  0454]  

ځنج څٶٚنش ٙنوٵز ځنڄ ځنجٻ وځنج ٍثه       أدٍ هٌٌَر أڃ ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُه وّنپڀ ٵنجٻ   
 ٩ذوث د٪ٲى إٖ ٩َث وځج صىث٨ٝ أفو هلل إٖ ًٱ٪ه ثهلل  ثهلل
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 دجح ٽُِ ٱٍ ٩ىثځټ ثٔدټ ٙوٵز 
   
أمذٌڅج ثٽچٞنٌ دنڄ ٕنڂُټ عچنج دهنَ دنڄ فٺنُڀ ٩نڄ أدُنه ٩نڄ ؽنوڇ ٵنجٻ ّنڂ٪ش              [  0455]  

ٱنٍ ٹنټ أدنټ ّنجةڂز ٱنٍ ٹنټ أًد٪نُڄ دچنش ٽذنىڃ ٖ          ًّىٻ ثهلل ٙپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ َٶنىٻ    
٢٩جهنج ځنؤصؾٌث دهنج ٱپنه أؽٌهنج وځنڄ ځچ٪هنج ٱأڅنج آمنيوهج أو          َٲٌٳ أدټ ٩نڄ فْنجدهج ځنڄ أ   

 ٢ٌٕ ځجٽه ٩َځز ځڄ ٩َځجس ثهلل ٖ َقټ ِٻ ځقڂو ځچهج ٍٕء 
   

 دجح ځڄ صقټ ٽه ثٽٚوٵز 
   
فوعچج ځْوه وأدى څ٪ُڀ ٵجٖ عچنج فڂنجه دنڄ ٍَنو ٩نڄ هنجًوڃ دنڄ ًَنجح فنوعچٍ          [  0456]  

پنش دقڂجٽنز ٱأصُنش ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل      صقڂٹچجڅز دڄ څ٪ُڀ ٩ڄ ٵذُٚز دڄ ځنجًٳ ثٽهٗٽٍ ٵجٻ 
٩پُه وّنپڀ أّنأٽه ٱُهنج ٱٶنجٻ أٵنڀ َنج ٵذُٚنز فضنً صأصُچنج ثٽٚنوٵز ٱچنأځٌ ٽنٸ دهنج عنڀ ٵنجٻ َنج                 
ٵذُٚز إڃ ثٽڂْأٽز ٖ صقټ إٖ ْفو عٗعز ًؽټ صقڂټ فڂجٽز ٱقپش ٽه ثٽڂْأٽز ٱْنأٻ فضنً   

فضننً َٚننُذه عننڀ َڂْننٸ وًؽننټ أٙننجدضه ؽجةقننز ٱجؽضجفننش ځجٽننه ٱقپننش ٽننه ثٽڂْننأٽز ٱْننأٻ    
َُٚخ ٵىثځج ځڄ ٩ُٔ أو ٵجٻ ّوثهث ځڄ ٩ُٔ وًؽټ أٙجدضه ٱجٵز فضنً َٶنىٻ عٗعنز ځنڄ     
ىوٌ ثٽقؾً ځڄ ٵىځه ٵو أٙجح ٱٗڅج ثٽٲجٵز ٱقپش ٽنه ثٽڂْنأٽز ٱْنأٻ فضنً َٚنُخ ٵىثځنج       
ځڄ ٩ُٔ أو ّوثهث ځڄ ٩ُٔ عڀ َڂٍْ وځنج ّنىثهڄ ځنڄ ثٽڂْنأٽز ّنقش َنج ٵذُٚنز َأٹپهنج         

 ٙجفذهج ّقضج 
   

 ٽٶٌثدز دجح ثٽٚوٵز ٩پً ث
   
فننوعچج ّنن٪ُو دننڄ ّننپُڂجڃ ٩ننڄ ٩ذننجه دننڄ ثٽ٪ننىثٿ ٩ننڄ ّننٲُجڃ دننڄ فْننُڄ ٩ننڄ      [  0457]  

أڃ ًؽنٗ ّنأٻ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه      ثٽَهٌٌ ٩نڄ أَنىح دنڄ دٖنٌُ ٩نڄ فٺنُڀ دنڄ فنَثٿ         
 وّپڀ ٩ڄ ثٽٚوٵجس أَهج أٱٞټ ٵجٻ ٩پً ىٌ ثٽٌفڀ ثٽٺجٕـ 

   
دچننش ّنٌَُڄ ٩ننڄ أٿ   أمذٌڅنج أدنى ٩جٙننڀ ثٽذٚنٌٌ عچننج دنڄ ٩نىڃ ٩ننڄ فٲٚنز      [  0461]  

ثٽٌثةـ دچش ٙپ٨ُ ٩ڄ ّپڂجڃ دڄ ٩جځٌ ثٽٞذٍ ىٹنٌ أڃ ثٽچذنٍ ٙنپً ثهلل ٩پُنه وّنپڀ ٵنجٻ       
 إڃ ثٽٚوٵز ٩پً ثٽڂْٺُڄ ٙوٵز وأڅهج ٩پً ىٌ ثٽٌفڀ ثعچضجڃ ٙوٵز وٙپز 

   
أمذٌڅج ځقڂو دڄ َىّٰ ٩ڄ دڄ ٩ُُچز ٵجٻ وّڂ٪ضه ځنڄ ثٽغنىًٌ ٩نڄ ٩جٙنڀ     [  0460]  

ثٽٚنوٵز  ح ٩نڄ ّنپڂجڃ دنڄ ٩نجځٌ ثٽٞنذٍ ٌَٱ٪نه ٵنجٻ        ٩ڄ فٲٚز دچش ّنٌَُڄ ٩نڄ ثٽٌدنج   
 ٩پً ثٽڂْٺُڄ ٙوٵز و٩پً ىٌ ثٽٌفڀ ثعچضجڃ ٙوٵز وٙپز 
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